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Resumo 

 

O presente trabalho tem como proposta, estudar o monitoramento eletrônico como 
um sistema de melhoria de processo e gerenciamento de risco no transporte de 
cargas rodoviárias de uma empresa de transportes. A metodologia utilizada para a 
realização deste estudo contou com a consulta em arquivos, o levantamento de 
dados, a investigação in loco, além da matriz SWOT que permitiu identificar as 
forças, as oportunidades e as fraquezas da empresa. O histórico problema das 
estradas brasileiras, o alto índice de assaltos e a elevação do número de fraudes 
têm levado, cada vez mais, as empresas a pensarem em estratégias que contribuam 
para a redução das perdas. Nesse sentido, o investimento em logística e em 
gerenciamento de risco ganha lugar de destaque no segmento de transporte de 
cargas, notadamente, o monitoramento que possibilita o acompanhamento dos 
caminhões nas rodovias, bem como resguardar as cargas nos armazéns e no 
embarque. Os investimentos em tecnologia de ponta é fator preponderante para 
garantir a eficácia do serviço de monitoramento da contratação de operadores que 
possam realizar a observação minuciosa por 24 horas. O gerenciamento de riscos 
aliado ao monitoramento reduz drasticamente a incidência de roubos e fraudes. Isso 
pode ser constatado na pesquisa realizada com policiais e gerenciadoras que são 
unânimes em afirmar que empresas que possuem monitoramento privado têm baixo 
índice de invasão. As ações de inteligência e contrainteligência que atuam na coleta 
de dados e informações também permitem a análise e a compilação dos dados que 
auxiliam a tomada de decisão. O sucesso da implantação de uma central de 
monitoramento pode ser verificado na baixa incidência de roubos e de fraudes, na 
redução do pagamento com sinistros e na elevação da lucratividade do negócio. 
 
 
Palavras-chaves: Monitoramento. Logística. Gerenciamento de riscos. Transporte de 
cargas. Fraude. Inteligência. Contrainteligência.  



 
 

 
 

Abstract 

 

This paper aims to study the electronic monitoring as a process improvement system 
and risk management in transport road transport loads of company. The 
methodology used in this study was to consult the files, data collection, on-site 
investigation, in addition to SWOT matrix which identified the strengths, opportunities 
and weaknesses of the company. The historical problem of the Brazilian roads, the 
high rate of robberies, the increase in the number of fraud has led more and more 
companies to think of strategies to reduce losses. In this sense, investment in 
logistics and risk management gained a prominent place in the cargo transport 
sector, notably the monitoring that enables the monitoring of trucks on the highways 
as well as protects the cargo in warehouses and shipping. Investments in technology 
is a major factor in ensuring the effectiveness of the monitoring service, as well as 
the hiring of operators who can perform close observation for 24 hours. Risk 
management, coupled with monitoring dramatically reduces the incidence of theft 
and fraud, and this can be found in the survey of police and gerenciadoras are 
unanimous that companies that have private monitoring has low penetration rate. 
Also the actions of intelligence and counterintelligence that acting in data collection 
and information allows the analysis and compilation of data to assist in decision 
making. The successful implementation of a central monitoring occurs in the low 
incidence of theft and fraud, reducing the payment of claims and business profitability 
increase. 

 
Keywords: Monitoring, Logistics, Risk management. Cargo transportation. Fraud. 
Intelligence. Counterintelligence 
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1 Introdução 

 

1.1 Relevância do estudo 

 

O transporte rodoviário de cargas tem significativa relevância no cenário econômico 

brasileiro, sendo um dos modais mais utilizados no País em virtude da extensa 

malha rodoviária e da sua versatilidade de movimentação física.  

 

As empresas dependem do transporte de cargas para obter insumos de seus 

fornecedores, bem como para levar seus produtos até os consumidores. O setor 

sofre com os problemas viários e com a violência, especificamente, o roubo a 

cargas. 

 

De acordo com Almeida (2015), os roubos de cargas aumentaram 16% em 2014, 

correspondendo a 17,7 mil casos registrados, dos quais 85% ocorreram na região 

Sudeste do Brasil. Em 2015, a situação não melhorou. 

 

Destaca-se que o prejuízo estimado é de R$1 bilhão e é provocado por quadrilhas 

especializadas que agem em todo o País, na maioria das vezes, os roubos 

acontecem dentro da cidade. A insuficiência dos órgãos de segurança pública 

estadual e federal são apontados como o problema para essa ocorrência. Mas, 

problema dessa natureza vem ocorrendo há muito tempo e não é exclusividade do 

Brasil. Nos Estados Unidos, a perda em virtude de assaltos a caminhões, armazéns 

e dependências portuárias e aeroportuárias somam 10 bilhões de dólares. 

 

No Brasil, o roubo a cargas é um problema crescente. A Figura 1 demonstra a 

dimensão do problema. O levantamento realizado pelo Instituto de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(COPPEAD/UFRJ) considerou apenas as cargas seguradas, pois existem alguns 

tipos de produtos para os quais as seguradoras não fazem seguros, revelando que l 

o prejuízo sofrido pode ser ainda maior. 
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Figura 1 - Roubo a cargas no Brasil, 1994 a 2001 - Diagnóstico do Centro de Estudo em 

Logística do COPPEAD/UFRJ 
Fonte: Confederação Nacional dos Transportes. (200?, p. 23). Transporte de cargas no Brasil: 
ameaças e oportunidades para o desenvolvimento do país. Diagnóstico e plano de ação. Rio de 
Janeiro: Centro de Estudo em Logística do COPPEAD/UFRJ. Recuperado de 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2062408.PDF 

 

Dados mais recentes da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística - 

NTC demonstram o crescimento anual (2009 a 2014) relacionado ao roubo de 

cargas em número de ocorrências e o prejuízo em milhões, conforme demonstram a 

Figura 2 e a Figura 3. 

 

 

Figura 2 - Roubo de cargas - Brasil - Evolução anual - Ocorrências 
Fonte: Sousa, P. R. (2015, p. 3). Roubo de cargas: cenário nacional e demandas 
legislativas. São Paulo: NTC & Logística. 
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Figura 3 - Roubo de cargas - Brasil: evolução anual - valores subtraídos (em 
R$ milhões) 
Fonte: Sousa, P. R. (2015, p. 4). Roubo de cargas: cenário nacional e demandas 
legislativas. São Paulo: NTC & Logística. 

 

Lisboa (2015) explica que, a nível internacional, as empresas perdem em média 5% 

do seu faturamento anual com as fraudes. Fato relevante por ser entendido com 

sendo um dos grandes flagelos que as atacam, merecendo, dessa forma, altos 

investimentos na detecção e prevenção. O autor aponta como possíveis soluções o 

gerenciamento de risco e o investimento em logística e tecnologia para manter o 

negócio viável. 

 

A logística está situada nesse contexto como um meio de prover soluções para os 

problemas que envolvem o planejamento, a armazenagem, a circulação e a 

distribuição dos produtos. Ela cria mecanismos para a entrega dos produtos ao 

destinatário final, no tempo mais curto e com custos mais reduzidos. 

 

O alto índice de sinistros causados pela ação de ladrões de cargas ou decorrentes 

de acidentes impõe às transportadoras de cargas a adoção de medidas de 

gerenciamento de risco que propicie melhores condições de controle visando a 

proteção do patrimônio. 

 

Bezerra (2006) explica que o conceito de gerenciamento de risco se traduz em todo 

o conjunto de técnicas e medidas preventivas que permitem identificar, avaliar, evitar 

ou minimizar os efeitos de perdas ou danos que possam ocorrer no transporte de 
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uma mercadoria, desde sua origem até seu destino, incluindo o período de 

armazenamento. 

 

O monitoramento é uma das barreiras de segurança que integra as medidas de 

gerenciamento de riscos objetivando a redução dos riscos e da sinistralidade, o 

aumento da produtividade, a redução dos custos e a segurança do patrimônio. 

Segundo Calazans (2013), Edwin Holmes foi o precursor do negócio de alarmes de 

segurança eletrônica na América. Em 1858, Holmes teve dificuldade de convencer 

as pessoas que o alarme podia disparar quando um local fosse invadido, avisando o 

proprietário em outro local de casa. A estratégia utilizada para venda foi a 

demonstração por meio de uma maquete, onde ele poderia fazer uma simples 

simulação do funcionamento do sistema. Assim, seu trabalho tornou-se mais fácil, as 

vendas cresceram e criou-se a primeira central de monitoramento contra roubo no 

mundo moderno. Um dos grandes problemas enfrentados no início foi o 

acionamento da polícia quando da ocorrência de alarme falso. Isso, com certeza, 

gerou certo contratempo e, consequentemente, os alarmes foram considerados 

pouco eficientes, pois geraram desconfiança por parte dos usuários. 

 

Por definição, o alarme falso está relacionado ao fato de não ocorrer a invasão ou, 

ainda, de não se encontrar alguém local. Mas isso é relativo. Se uma pessoa tentar 

invadir um local e se retirar imediatamente após o disparo da sirene, não se deve 

alegar que ocorreu um falso ao acionar a central de monitoramento. Nesse caso, o 

alarme não foi falso, mas, sim, ao contrário, ele foi eficiente ao desempenhar a sua 

função, visto que abortou a tentativa de invasão. Entretanto, alguns entendem tal 

ocorrência como um alarme falso, gerando descrédito ao sistema instalado. 

 

Segundo Brasiliano (2003), há 20 anos, a disponibilidade de circuitos fechados de 

televisão foi recebida com alguma suspeita por potenciais usuários e consumidores. 

Atualmente, o circuito fechado de televisão(CFTV) é aceito como uma ferramenta 

efetiva de gerenciamento e um meio pelo qual os programas de prevenção em 

segurança podem ser estabelecidos e fortalecidos. As imagens produzidas pelo 

CFTV são, inclusive, aceitas como provas criminais no indiciamento de criminosos, 

respeitados os parâmetros de definição e de tamanho da imagem. 
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Verifica-se que a partir dos ataques de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos 

da América, ocorreu uma grande proliferação do uso da tecnologia do CFTV. Isso 

porque revelou que muita coisa em segurança precisava melhorar, principalmente, 

na área tecnológica. O Pentágono, o alvo militar mais importante do mundo, foi 

atacado, fazendo com que o monitoramento passasse a ser uma condição de 

garantia da segurança. 

 

Os órgãos públicos de segurança já utilizam o monitoramento sistemático no 

controle e enfrentamento ao crime, como é o caso do município de cidade de Belo 

Horizonte-MG, em que uma parceria do Governo do Estado, da Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte e de outras entidades possibilitou a implantação do projeto Olho 

Vivo, que consiste no monitoramento por câmeras de vídeo em pontos estratégicos 

onde há grande incidência criminal. Este projeto, conforme a Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte (2004), por intermédio do Convênio 15/2004, tem por objetivo a 

cooperação entre os partícipes, na aquisição, no desenvolvimento, na implantação e 

na manutenção do Sistema de Monitoramento Urbano, por meio de câmeras de 

vídeo, denominado Projeto Olho Vivo BH, com a utilização de moderna tecnologia 

de transporte de imagem, para uso dos órgãos integrantes do Sistema de Defesa 

Social do Estado e do município de Belo Horizonte, agregando a operacionalidade: 

integração, agilização e coordenação de procedimentos dos convenentes. Nesse 

contexto, as empresas corporativas e a Empresa Patrus incorporaram a tecnologia, 

formando sofisticados sistemas de proteção para valores e pessoas.  

 

O sistema de CFTV é constituído por câmera, meio de transmissão e monitor. Nos 

primeiros sistemas não existia gravação das imagens e, para cada câmera, era 

necessário um monitor. Atualmente, o sistema é digital, com câmeras de IP com alta 

resolução, com imagens coloridas e sistema infravermelho. O Digital Vídeo Recorder 

(DVR) possibilita a gravação das imagens de cada câmera individualmente. 

Destaca-se que o CFTV não é apenas um simples sistema de monitorização de 

segurança. Ele realiza o reconhecimento facial, função que permite a sua aplicação 

em várias áreas além da segurança e vigilância. 
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Esta dissertação procura responder a questão orientadora da pesquisa: Como o 

monitoramento eletrônico pode contribuir para a melhoria do processo e do 

gerenciamento de risco no transporte de cargas rodoviária da empresa Patrus 

Transportes? 

 

1.1 Objetivos da dissertação 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar o monitoramento eletrônico como um sistema de melhoria de processo e 

gerenciamento de risco no transporte de cargas rodoviária da empresa Patrus 

Transportes. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar os pontos críticos, as fraquezas e as falhas nos processos 

internos; 

b) Descrever os processos relacionados ao monitoramento com a finalidade 

de reestruturar a operação; 

c) Analisar os resultados após a implantação do monitoramento eletrônico; e 

d) Verificar se ocorreu a redução de indenizações na empresa com a 

implantação do monitoramento eletrônico interno para fundamentar a 

necessidade do gerenciamento de riscos.  

 

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação está organizada sete capítulos. 

  

No primeiro capítulo apresenta-se esta Introdução contendo a relevância do tema, a 

contextualização do problema, os objetivos a estrutura da dissertação. 

 

O segundo capítulo, aborda-se a revisão bibliográfica com base nos temas centrais 

do estudo: logística, transporte de cargas, gerenciamento de risco e monitoramento, 
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em que são tratadas as questões relacionadas aos problemas das rodovias bem 

como as considerações acerca do sistema de transporte, suas modalidades e a 

dependência do país quanto a esse modal. O gerenciamento de risco como 

processo preponderante para reduzir os riscos do transportador e o monitoramento, 

forte aliado e um dos meios utilizados pela transportadora para acompanhar o 

percurso da carga, da origem até o seu destino. E, ainda, a inibição da fraude no 

percurso e no interior da empresa.  

 

No terceiro capítulo, as rodovias, o transporte e a importância da logística foram 

tratados. A história das rodovias, a importância do sistema de transporte rodoviário, 

o cenário geopolítico do transporte de cargas bem como as vantagens e 

desvantagens do transporte de cargas, os objetivos da logística foram alguns dos 

temas tratados nesse capítulo. 

 

No quarto capítulo, apresenta-se o gerenciamento de risco, o roubo de cargas no 

Brasil, o sistema de rastreamento por satélite, a escolta armada, o seguro de cargas, 

o monitoramento e sua forma de operação. 

 

No quinto capítulo, desenvolve-se a metodologia utilizada e os procedimentos 

utilizados. Descreve-se a empresa Patrus e a matriz SWOT como método do estudo. 

No sexto capítulo, procede-se à apresentação e discussão dos resultados obtidos. 

 

No sétimo capítulo, formulam-se as considerações finais e as recomendações para 

trabalhos futuros. 

 

 



20 
 

 
 

2 Referencial Teórico 

 

2.1 Transporte rodoviário de cargas 

 

Rodrigues (2003) define transporte como sendo o deslocamento de pessoas e pesos 

de um local para outro. Ao longo do tempo, em virtude das dificuldades na troca de 

mercadoria entre os povos, vários materiais foram utilizados como referencial de 

troca (dinheiro), gerando crescentes demandas de transporte e impondo ao homem 

que aprendesse a construir e aperfeiçoar veículos. 

 

No final do século XIX, com o desenvolvimento do motor a combustão e do 

automóvel, o transporte rodoviário tornou-se mais viável. 

 

Segundo Schluter e Schluter (2005), o transporte rodoviário é o elemento integrador 

na origem e no destino. Também é a modalidade que reúne as melhores condições 

de coordenar operações multimodais. 

 

Para Rosa (2007), as principais variáveis de decisão quanto à seleção dos modais 

de transporte são a disponibilidade e a frequência do transporte, a confiabilidade do 

tempo de trânsito, o valor do frete, o índice de faltas e/ou avarias (taxa de 

sinistralidade) e o nível de serviços prestados. 

 

Ballou (2006) discorre sobre a importância de aumentar a eficiência por meio da 

máxima utilização dos equipamentos e pessoal de transporte, uma vez que o 

transporte representa dois terços dos custos logísticos totais. Nesse sentido, a 

roteirização realizada por intermédio dos vários softwares disponíveis no mercado é 

uma excelente aliada no processo de redução dos custos. 

 

A partir da necessidade de vencer o caos urbano, de adequar às imposições das 

companhias de engenharia de tráfego que restringem o tamanho e os horários de 

circulação dos veículos nos processos de entregas e coletas nos centros urbanos, a 

exigência dos clientes de receber os produtos em tempos cada vez menores, os 

sistemas de roteirização conquistaram espaço nas empresas de transporte. 
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Segundo Ferreira e Melo (2001), adquirir um sistema de roteirização pode permitir 

ganhos significativos, tanto do ponto de vista financeiro, com a redução dos custos 

operacionais, quanto em termos da qualidade do serviço, permitindo maior 

quantidade e fidelidade de clientes. Estes ganhos são de grande importância para a 

melhor integração da cadeia de suprimentos e, consequentemente, para a obtenção 

de vantagens competitivas. 

 

2.2 A história e a evolução da logística 

 

Rodrigues (2006, p. 123) esclarece que a primeira tentativa de definir logística foi 

feita pelo Barão Antoine Henri de Jomini (1779-1869), general do exército francês, 

sob o comando de Napoleão Bonaparte, que se referiu a ela no compêndio de a Arte 

da Guerra, como sendo a “arte prática de movimentar exércitos”. Nessa mesma 

obra, o Barão Jomini chegou a afirmar que “a Logística é tudo ou quase tudo no 

campo das atividades militares”. 

 

Segundo Castiglioni (2009), a logística existe desde os tempos mais antigos, quando 

na preparação das guerras os líderes militares utilizavam esse instrumento, sendo 

associado às atividades militares por muitos séculos. O autor completa explicando 

que as guerras eram longas demais e, nem sempre, ocorriam próximas de onde 

estavam as pessoas. Era preciso ter uma organização logística para possibilitar a 

chegada de carros de guerra, grandes grupos de soldados e transportar 

armamentos pesados aos locais de combate. 

 

Até o final da Segunda Guerra Mundial a logística estava associada às atividades 

militares. Posteriormente, com a evolução tecnológica, passou a fazer parte das 

organizações civis. 

 

A maior operação logística realizada pelo homem foi durante a Segunda Guerra 

Mundial. O significado de logística adquiriu grande amplitude em decorrência do 

vulto das operações militares realizadas, determinando a utilização de quantidades e 

variedades de suprimentos jamais atingidos anteriormente. Uniformizou-se, então, a 

definição de logística como sendo “o conjunto de atividades relativas à previsão e à 

provisão de todos os meios necessários à realização de uma guerra” Informa 
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(Rodrigues, 2006, p. 124). O autor prossegue afirmando que, posteriormente, essa 

definição foi revista e passou a ser tida como “o conjunto de atividades relativas à 

previsão e à provisão dos meios necessários à realização das ações impostas pela 

estratégia nacional” (Rodrigues, 2006, p. 124). 

 

Rodrigues (2003) ensina que nos anos de 1950, o governo americano estimulou a 

reconstrução dos procedimentos industriais por todo o planeta.  

 

Nos anos de 1960, à medida que as indústrias renasciam das cinzas, os 

empreendedores voltavam suas atenções para o marketing e para a distribuição, 

como determinantes do poder efetivo de barganha frente ao mercado e às fontes de 

suprimento. 

 

Na década de 1970, os custos de produção aumentaram muito, impondo um melhor 

gerenciamento da produção sendo primordial a sua racionalização. Neste cenário, o 

conjunto de atividades direcionadas ao processo industrial denominado Logística, 

adquiriu grande importância. 

 

Nos anos 1990, em decorrência do processo de globalização da economia mundial, 

a indústria e o comércio passaram a considerar todo o mercado mundial como 

fornecedores e clientes. Rodrigues (2006, p. 126) esclarece que, nessa época, o 

conceito de logística passou a ser o “conjunto de atividades direcionadas a agregar 

valor, otimizando o fluxo de materiais desde a fonte produtora até o consumidor final, 

garantindo o suprimento na quantidade certa, de maneira adequada, assegurando 

sua integridade a um custo razoável, no menor tempo possível e atendendo a todas 

as necessidades do cliente”. 

 

Ainda nos anos de 1990, conforme esclarece Lambert, Stoock e Vantine (1998), a 

tecnologia da informação passou a influir totalmente na logística. Inicialmente, com o 

sistema de gerenciamento de depósito e com o sistema de otimização de 

roteirização de entregas. A partir daí, a logística passou a ser vista como função 

tática, especialmente depois de 1994 com a estabilização da economia e com a 

introdução do Plano Real.  
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Avozani e Santos (2010) explicam que ao longo da história do homem as guerras 

têm sido ganhas e perdidas por meio do poder e da capacidade da logística, ou a 

falta dela. Enquanto os generais dos tempos remotos compreenderam o papel crítico 

da logística, estranhamente, apenas num passado recente é que as organizações 

empresariais reconheceram o impacto vital que o gerenciamento logístico pode ter 

na obtenção da vantagem competitiva.  

 

Rodrigues (2003) considera que o escopo da logística é adquirir, manusear, 

transportar, distribuir e controlar eficazmente os bens disponíveis, podendo-se 

afirmar que os seus objetivos são a redução dos custos, os altos giros de estoques, 

a continuidade do fornecimento, a obtenção do nível de qualidade desejado, a 

rapidez nas entregas, os registros e o controle e a transmissão de dados 

instantâneos e confiáveis. 

 

Como objetivo primordial da logística empresarial, Ching (2001, como citado em 

Avozani & Santos, 2010) evidencia a entrega dos produtos ou dos serviços ao 

comprador potencial no local, tempo e momento corretos, ao menor custo possível e 

nas condições predeterminadas. Os autores afirmam que um dos objetivos da 

logística é aumentar o grau de satisfação do cliente e, para atingir essa meta, é 

necessário aplicá-la nas áreas funcionais e nos campos de atividades como: função 

de projetos e tecnologias, função de abastecimento de materiais e componentes, 

função de produção, função de distribuição física, função de marketing e de venda. 

Prosseguem esclarecendo que a logística é responsável pela integração e sincronia 

entre dois fluxos: o de informações e o físico. Dessa forma, por intermédio da 

logística, é possível assegurar a satisfação do cliente ao longo do tempo e em 

cadeia desde os fornecedores, transportes, distribuidores, varejista, clientes, fluxo de 

materiais, recuperação e reciclagem, fluxo de informação, fluxo financeiro e recursos 

humanos. 

 

Ballou (1993) e Bezerra (2006, p. 12) corroboram a ideia de que a  

 

[...] logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo 
eficiente e economicamente eficaz de matérias-primas, estoque em processo, 
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produtos acabados e informações relativas, desde o ponto de origem até o 
ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. 

 

Lambert et al. (1998) alegam que o Brasil é um país que possui algumas 

particularidades e que elas influem nos processos logísticos: 

 

. A economia de consumo que, naturalmente, foi instalando-se ao longo da 

costa marítima. 

. A concentração de demanda entre 45% e 50%, no estado de São Paulo. 

Entre 60% e 70%, na região Sudeste e chegando a 80% na inclusão da 

região Sul. 

. Apesar do Brasil ter dimensões continentais e uma costa marítima acima de 

6000 km, o país direcionou a vocação do transporte para o modal rodoviário. 

Isso se deu a partir dos anos de 1960 com a implantação da indústria 

automobilística. É o único país onde se diz que “se o caminhão parar, o Brasil 

para”. 

 

Se comparada com os países desenvolvidos, a logística no Brasil manteve-se 

defasada por mais de 10 anos, somente sendo recuperada nos meados dos anos de 

1990. Desde então, vem passando por profundas transformações em direção a 

maior sofisticação, ficando claro segundo Mathias, que o escopo das operações 

logísticas já ultrapassou claramente as fronteiras clássicas do transporte e da 

armazenagem (Mathias, 2015). 

 

Nesse contexto, surge a logística integrada. Segundo Lambert et al. (1998), a 

administração integrada da logística tem por conceito o tratamento das diversas 

atividades como um sistema integrado. As empresas descobriram que seria possível 

reduzir o total dos custos de distribuição se os diversos setores ligados a ele 

trabalhassem de maneira integrada. Entre os setores estão o serviço ao cliente, o 

transporte, a armazenagem, a administração de estoques e o sistema de 

informação. 

 

Mais recentemente e com base na preocupação com ações que garantissem a 

sustentabilidade e o reaproveitamento adequado das embalagens e da reciclagem 



25 
 

 
 

dos diversos materiais e equipamentos que atingiram seu ciclo de vida, surgiu a 

logística reversa que, conforme Caixeta e Martins (2011), representa todos os 

assuntos relacionados com o objetivo de redução, reciclagem, substituição, 

reutilização de materiais e disposição final. 

 

Leite (2009) destaca que, em 2003, mais de 80% dos operadores logísticos atuantes 

no Brasil ofereciam o serviço de logística reversa, revelando o crescimento 

acentuado de interesse, mas diferente entre os setores em razão dos diversos níveis 

de impacto causados pelo retorno de produtos e de materiais ao ciclo de negócios e 

de produção. 

 

Outra ferramenta dentro da logística desenvolvida no final de 1980 foi o Supply 

Chain Management, que tem por finalidade a redução de custo. Castiglioni (2009) ao 

versar sobre ela explica que as empresas encontraram dificuldades para 

implementa-la devido às profundas mudanças que seriam necessárias para o seu 

sucesso. O autor esclarece que o lançamento de produtos no mercado e a evolução 

dos conceitos de marketing, os canais de distribuição tornaram-se cada vez mais 

complexos, criando uma desordenação no meio produtivo, o que acarreta prejuízos 

com desperdícios, fornecimento inadequado e atrasos. O Supply Chain Management 

busca a coordenação dos canais, interligando-os por meio de troca de informações e 

cooperação, fato que só ocorre devido à boa utilização dos avanços dos meios de 

telecomunicações. 

 

Em um mercado competitivo e a busca pela excelência no processo, a logística 

tornou-se muito importante para as empresas. Por essa razão, um dos principais 

objetivos da logística é o de conseguir criar mecanismos para a redução dos custos 

e a entrega dos produtos ao destino final e em um período de tempo mais curto. 

 

2.2.1 Logística empresarial e logística integrada 

 

A logística empresarial como função integrada de uma empresa é um conceito 

relativamente novo. Zerbini (2003) esclarece que a administração da logística vem 

experimentando uma constante evolução, passando de um enfoque funcional para 
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um enfoque de integração e coordenação das diferentes atividades ao longo da 

cadeia logística. 

 

Segundo Ballou (1993), a logística empresarial trata todas as atividades de 

movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de 

aquisição da matéria-prima até o de consumo final. Semelhante aos fluxos de 

informação que colocam os produtos em movimentação com o propósito de 

providenciar níveis de serviço adequado aos clientes a um custo razoável. 

 

Caixeta e Martins (2011) explicam que logística empresarial engloba diversos 

segmentos como a distribuição física, a administração de materiais, os suprimentos, 

os transportes e as operações de movimentação de materiais e produtos. 

 

O conceito de logística integrada, conforme explica Bezerra (2006), surgiu na 

necessidade de gerenciar as diversas etapas que envolvem o processo logístico, 

afetado pela globalização, pelo aumento das incertezas econômicas, pela 

proliferação de produtos, pelos menores ciclos de vida dos produtos e pelas maiores 

exigências de serviços. De forma mais detalhada, a globalização oferece a 

possibilidade de comprar e vender em qualquer parte do mundo, o que aumenta o 

número de clientes, pontos de vendas, bem como as distâncias que abrem 

precedente para a utilização de modos diferenciados de transporte, ou mais de um 

modo. 

 

Devido a seu potencial de agregar valor aos clientes e criar vantagens competitivas, 

além da premente necessidade de reduzir custos com as entregas, a distribuição e a 

armazenagem, a logística está em destaque na atualidade. 

  

As empresas, na busca por maior competitividade, investem em ações para a 

redução de custos. Essas ações podem ser no desenvolvimento tecnológico, no 

aumento da oferta de serviços que atendam as expectativas dos clientes, no 

desenvolvimento do capital intelectual, na capacidade de gestão logística, na 

infraestrutura de transporte e na visão do negócio. 
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A preocupação com a redução de custos, apesar de ser uma estratégia importante, 

se for uma ação isolada pode não ser a melhor escolha. O ideal é que as empresas 

percebam a logística como uma estratégia eficaz e que ela seja coordenada de 

forma integrada, envolvendo os setores e avaliando todo o processo desde o seu 

início. 

 

2.2.2 Logística reversa 

 

Os primeiros estudos sobre logística reversa são encontrados nas décadas de 1970 

e 1980, conforme descreve Leite (2009), tendo seu foco principal relacionado ao 

retorno de bens a serem processados em reciclagem.  

 

Macohin (2001) explica que como atividade, programa e processo a logística reversa 

tem interface com muitas áreas funcionais, inclusive fora da organização. A 

manufatura, o marketing, a compras e a engenharia de embalagens, cada uma 

dessas áreas têm impacto para converter recursos, gerar renda e atingir metas 

positivas. Daí a importância da logística reversa - uma nova área da logística 

empresarial – uma vez que ela preocupa em equacionar a multiplicidade de 

aspectos logísticos do retomo ao ciclo produtivo desses diferentes tipos de bens 

industriais e dos materiais. 

 

Em 2010 foi publicada a Lei n. 12.305 que instituiu a política nacional de resíduos. 

Entre os conceitos introduzidos está a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, definido no art. 3°, inciso XVII, da referida lei, como: 

 

[...] o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 
para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 
para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei (Lei n. 
12.305, 2010, p. 1). 

 

Esta lei exige que as empresas assumam o retorno dos produtos usados e cuidem 

da adequada destinação ao final do seu ciclo de vida. Para viabilizar essa 
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responsabilidade compartilhada entra a logística reversa, definida no art. 3º, inciso 

XII, da lei n. 12.305, como sendo:  

 

[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada (Lei n. 12.305, 2010, p. 1). 

 

As empresas que trabalham inseridas no contexto da sustentabilidade e da 

preocupação com o meio ambiente, passam a buscar por novos negócios agregadas 

de um diferencial competitivo no mercado e, assim, abrem novos horizontes. 

 

A logística reversa no Brasil está sendo levada a sério, mesmo que muitos acordos, 

regulamentos e termos de compromisso ainda se façam necessários para que a 

implementação dos dispositivos legais, em especial o disposto no Decreto n. 

7.404/2010, que regulamentou a lei n. 12.305/10, ganhe abrangência nacional.  

 

2.3 O Gerenciamento de riscos e o monitoramento eletrônico  

 

Bezerra (2006) explica que o gerenciamento de risco é de fundamental importância 

não só para o setor de transporte de cargas e de logística, mas para a toda a 

sociedade brasileira. 

 

O gerenciamento de risco é que abrange todas as etapas do trânsito da mercadoria, 

desde sua coleta e armazenagem até a entrega final ao cliente. Ele exige 

formulação de procedimentos que otimizem a operação, visando a atingir menores 

custos e, consequentemente, melhores resultados em termos financeiros e em 

qualidade do serviço prestado pelo operador Logístico e pelo transportador da carga. 

 

Para Brasiliano (2007), nenhuma estratégia de gerenciamento de riscos será eficaz 

se não estiver focada no que é denominado de Custo Total de Risco. É de 

fundamental importância a determinação deste custo, bem como o monitoramento e 

o controle dos elementos que o compõem, tais como: despesas com seguros, 

franquias, perdas não seguradas, custos de prevenção e combate a contingências. 
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Os instrumentos utilizados no gerenciamento de riscos para localização dos veículos 

e das cargas são muitos, mas os que possuem mais destaque são os sistemas de 

rastreamento. 

 

Valente, Novaes e Passaglia (2012) explicam que os sistemas de rastreamento por 

satélite permitem rastrear qualquer veículo em qualquer ponto do planeta. Por 

intermédio deles o frotista pode visualizar da sua base de operação o seu caminhão, 

por exemplo, movimentando-se sobre um mapa digitalizado da região que está 

percorrendo no momento. 

 

Em relação ao monitoramento, segundo Brasiliano (2003), quando o sistema de 

circuito interno de televisão (CFTV) surgiu acarretou certo descrédito quanto à sua 

capacidade de assistir o gerenciamento global da segurança. Entretanto, é sabido 

hoje que há numerosas áreas em uma instalação onde a vigilância por circuito 

fechado de televisão pode ser aplicada. 

 

A central de monitoramento, conforme Calazans (2013), tem funções muito 

importantes no aspecto da segurança eletrônica, pois, sem ela, o sistema criado 

para alarmar poderia ser ineficiente. Os ladrões poderiam desligar as sirenes para 

invadir o local. E qual seria a solução? Considera-se, então, o monitoramento 

remoto, pois este tem a possibilidade de proporcionar segurança à distância. Um 

sistema de alarme ligado a uma central frustra as ações dos ladrões ao utilizar a 

tecnologia e o serviço para um resultado satisfatório. 

 

O monitoramento de imagem é visualizada como uma nova solução. Com a 

popularização da internet no Brasil, o aumento da velocidade na transmissão de 

dados pela banda larga e a redução dos preços, o monitoramento de imagem 

tornou-se uma solução para a segurança patrimonial, incluindo a redução de custo 

por posto de trabalho, pela eficiência e eficácia na aplicação prática do 

monitoramento remoto, além de não oferecer risco para o operador da câmera.  
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2.4 Matriz SWOT 

 

A análise SWOT é uma ferramenta da administração que tem por finalidade avaliar 

os ambientes internos e externos e formular estratégias de negócios para a empresa 

com o objetivo de otimizar seu desempenho no mercado. 

 

A matriz SWOT - Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats - ou, Força - 

Oportunidade - Fraqueza - Ameaça, como afirmam Brasiliano e Oliveira (2006), 

mediante a avaliação das forças e fraquezas, pretende mostrar quais são as 

condições dos sistemas e dos processos preventivos que a empresa possui ou não, 

e, em que área de segurança terá que identificar, destacando que as variáveis 

incontroláveis são as externas. 

 

A matriz SWOT adaptada para a área de gestão de riscos possibilita a visualização 

de todo o conjunto. É o resumo estratégico dos fatores de riscos e dos perigos 

concentrados nas fraquezas e nas ameaças. A grande vantagem é que, além de 

visualizar as deficiências e pontos fracos, a matriz SWOT também visualiza os 

pontos positivos (Brasiliano & Oliveira, 2006). 

 

O tratamento adequado dos pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades mostra 

para a segurança e para o gestor de risco a direção para remodelar a situação, 

indicando quais são os fatores a serem tratados prioritariamente.  

 

Segundo Brasiliano e Oliveira (2006), as forças, as fraquezas, as ameaças e as 

oportunidades de uma empresa de transporte de cargas são (Figura 4): 
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Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças 

. Normas de 
emergência e 
contingência 
. Plano de 
atendimento de 
emergência 
. Iluminação 
. Centro de 
distribuição 
. Portaria única 
. Cadastramento/ 
cadastro de terceiros 
. Sensoriamento 
interno 
. Sistema CFTV 
. Sala da segurança 
. Controle de acesso 

. Normas de 
emergência de 
abandono 
. Segregação de 
acesso 
. RH de segurança 
. Circulação interna 
. Blindagem portaria 

 

. Porta móvel 
(UTR) 

 

. Prédio 
atrativo 
. Crime 
organizado 
. Criminalidade 
. Fraude 
interna 

Figura 4 - Matriz SWOT: forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades de 
uma empresa de transporte de cargas 
Fonte: Adaptado de pelo autor de Brasiliano, A. C. R., & Oliveira, L. R. B. (2006). Manual de 
planejamento tático e técnico em segurança empresarial. São Paulo: Sicurezza.  
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3 As Rodovias e o Transporte de Cargas  

 

3.1 História das rodovias e a importância do sistema de transporte rodoviário 

 

A primeira rodovia pavimentada do Brasil foi construída em 1854, conforme 

informações do Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem de Minas 

Gerais ([DERMG], 2015). Afirma que, em 1854, o Comendador Mariano Procópio 

Ferreira Lage recebeu a concessão, pelo período de 50 anos, para a construção de 

custeio de uma estrada que, partindo de Petrópolis, chegasse à margem do Paraíba. 

Nascia, assim, a Estrada União e Indústria, o mesmo da empresa que havia sido 

criada. Sua receita provinha da cobrança de pedágio por mercadoria, mais 

precisamente, por burro carregado. Os trabalhos da estrada tiveram início em 1856, 

sendo inaugurada por D. Pedro II em 23 de junho de 1861. Por intermédio dessa 

estrada, construída com pedra britada, saibro e recalque de cilindro, unindo 

Petrópolis a Juiz de Fora, era possível percorrer seus 144 km à fantástica velocidade 

de 20 km/h nas diligências da época (DEER-MG, 2015). 

 

Naquela época a estrada teve grande importância para o País no escoamento da 

produção cafeeira. Em 1928, com o lema “governar é abrir estradas”, o então 

presidente Washington Luis inaugurou a primeira rodovia asfaltada do Brasil, ligando 

a capital federal à cidade imperial. Em dezembro de 1945, o ministro da viação e 

obras públicas, Mauricio Joppert da Silva, levou à sanção do Presidente o Decreto n. 

8.463 que criava a Lei Joppert, tida como a Lei Áurea do rodoviarismo brasileiro, 

criando o Fundo Rodoviário Nacional e conferindo autonomia técnica e financeira ao 

Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER). A Lei Joppert permitiu a 

aceleração na construção das rodovias, uma vez que os estados recebiam verbas 

do fundo nacional rodoviário. Dessa forma, ao final dos anos de 1960, todas as 

capitais estavam interligadas por estradas federais, à exceção de Manaus e Belém. 

 

Segundo Rodrigues (2003), em virtude da rápida ampliação da infraestrutura 

rodoviária, várias empresas de transporte rodoviário foram surgindo. A 

disponibilidade de uma infraestrutura adequada potencializou o sistema produtivo, 

incrementando a produtividade e reduzindo o custo por unidade de insumo. Com 

isso, as transportadoras solidificaram sua estrutura e investiram em frota e em 
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construção de depósitos para triagem das cargas. A Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) publicou em seu relatório anual de 2014 que naquele 

ano encontravam-se regularmente inscritas no Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) 1.017.627 transportadores, sendo 

que desse número, 848.772 eram relativos a profissionais autônomos, 168.450, 

empresas e, 405, cooperativas, somando em uma frota de 2.239.158 veículos.  

 

Para Lambert et al. (1998), o setor de transportes de muitas economias 

industrializadas é tão onipresente que, muitas vezes, não é possível compreender a 

magnitude do seu impacto no modo de vida das pessoas, sendo que sem o 

transporte, a atividade humana organizada seria impossível. 

 

A Figura 5 e a Figura 6 mostram os efeitos da de uma greve de caminhoneiros. 
 

 

Figura 5 - Reportagem sobre a greve de caminhoneiros no Paraná, Mato 
Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em 2015 
Fonte: Tribuna (2015, 23 de fevereiro, p. 1). Greve dos caminhoneiros prejudica 
transporte de cargas em todo país. Recuperado de http://www.parana-
online.com.br/editoria/cidades/news/861190/?noticia=GREVE+DOS+CAMINHONEIROS+
PREJUDICA+TRANSPORTE+DE+CARGAS+EM+TODO+O+PAIS 

http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/861190/?noticia=GREVE+DOS+CAMINHONEIROS+PREJUDICA+TRANSPORTE+DE+CARGAS+EM+TODO+O+PAIS
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/861190/?noticia=GREVE+DOS+CAMINHONEIROS+PREJUDICA+TRANSPORTE+DE+CARGAS+EM+TODO+O+PAIS
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/861190/?noticia=GREVE+DOS+CAMINHONEIROS+PREJUDICA+TRANSPORTE+DE+CARGAS+EM+TODO+O+PAIS
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Figura 6 - Reportagem sobre greve de caminhoneiros em 2015 
Fonte: Correio Popular. (2015, 25 de fevereiro, p. 1). Greve de caminhoneiros 
afeta preço e oferta de produtos. Recuperado de  
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2015/02/capa/campinas_e_rmc/243008-
greve-afeta-precos-e-oferta-de-produtos.html 

 

Apesar da diversidade de transportes, verifica-se no Brasil a existência de grande 

dependência do transporte rodoviário e uma paralisação desse setor causaria 

impacto em todos os outros. 
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3.1.1 Cenário geopolítico do transporte de cargas  

 

De acordo com Rodrigues (2003), o território brasileiro ocupa uma área de 

8.511.965 km2, o que corresponde a 47% da porção sul do continente sul americano. 

As fronteiras terrestres totalizam 15.179 km. 

 

O Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT), coordenado conjuntamente pelo 

Ministério dos Transportes e pelo Ministério da Defesa, afirma que o transporte 

rodoviário de carga responde, atualmente, por 58% do total, sendo esta uma das 

características principais do transporte de carga no Brasil (Lopes, Cardoso & 

Piccinini, 2008). 

 

A Figura 7 demonstra a distribuição dos transportes de cargas no país e o 

percentual ocupado por esse modal na comparação com os demais. Esta predileção  

é atribuída aos investimentos em rodovias realizados pelo governo na época da 

implantação da indústria automobilística no país ocorrida nas décadas de 1950 a 

1970, somado à mudança da capital para a região Centro-Oeste. Observa-se que 

esse quadro sofreu poucas alterações nas décadas seguintes. 

 

 

Figura 7 - Distribuição do transporte de cargas 
Fonte: Lopes, S. S., Cardoso, M. P., & Piccinini, M. S. (2008, p. 38). O transporte 
rodoviário de carga e o papel do BNDES. Revista do BNDES, 14(29), 35-60. 
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Apesar da extensa malha viária e da concentração dos transportes no modal 

rodoviário, o desempenho do setor é muito ruim quando comparado com os Estados 

Unidos, país com extensão territorial semelhante a do Brasil e, cuja eficiência nos 

transportes, é um parâmetro mundial. 

 

Segundo Lopes et al. (2008), os dados relativos ao transporte rodoviário de carga no 

Brasil são escassos e imprecisos. Por essa razão, deve-se ter cautela na 

comparação. Os dados apresentados na Tabela 1 utilizam estimavas do Centro de 

Estudos em Logística da Coppead-UFRJ e se referem à situação do início da 

década, sendo que  no Brasil não se verificou alteração significativa desde então.  

 

Tabela 1 

Desempenho do transporte rodoviário de carga - Brasil e EUA (indicadores 
selecionados) 

Indicador Brasil EUA 

Produtividade 
(106 TKU/Empregado 

0,6 1,8 

Mortes nas estradas 
(Por grupo de 100 mil caminhoneiros) 

281 25 

Emissão de CO 
(g/TKU) 

1,50 0,56 

Fonte: Lopes, S. S., Cardoso, M. P., & Piccinini, M. S. (2008, p. 50). O transporte rodoviário de carga 
e o papel do BNDES. Revista do BNDES, 14(29), 35-60. 

 

O mau desempenho do transporte rodoviário tem várias explicações: a idade média 

elevada da frota, a defasagem tecnológica dos carros e a maior probabilidade de 

acidente por defeito mecânico. Apesar de tudo isso, na comparação pelo preço do 

frete, destaca-se que no Brasil o frete médio para transportar uma tonelada por uma 

distância de 1.000 km é muito menor em relação ao Estados Unidos, a despeito do 

maior índice de mortes nas estradas bem como da elevada emissão de gás 

carbônico (Lopes et al., 2008).  

 

3.1.2 Vantagens e desvantagens do transporte rodoviário de cargas 

 

Segundo Rodrigues (2003), o modal rodoviário possui vantagens e desvantagens, a 

saber: 
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 . Vantagens: maior disponibilidade de vias de acesso; possibilita o serviço 

porta a porta; embarques e partidas mais rápidos; embarques de pequenos 

lotes; facilidade de substituir o veículo em caso de quebra ou acidente; e 

rapidez na entrega. 

 . Desvantagens: maior custo operacional e menor capacidade de carga; em 

épocas de safras provoca congestionamentos nas estradas; e desgasta 

prematuramente a infraestrutura da malha rodoviária. 

 

Para Lambert et al. (1998), a versatilidade do transporte rodoviário é um diferencial, 

pois pode transportar produtos de tamanhos e pesos variados em qualquer 

distância. Outro diferencial de considerada importância é a sua flexibilidade e a sua 

versatilidade na comparação com as demais, possibilitando a oferta de serviço ponto 

a ponto entre as várias combinação de origem/destino. 

 

3.1.3 Roteirização  

 

Descobrir os melhores roteiros para os veículos, enfatiza Ballou (2006), constitui um 

dos problemas mais frequentes na tomada de decisão. Como encontrar uma rota ao 

longo de uma rede em que o ponto de origem seja diferente do ponto de destino ou 

quando se apresentam múltiplos pontos de origem e de destino e, ainda, fazer 

itinerários quando os pontos de origem e destino são os mesmos. 

 

Na busca de um processo de entrega mais eficiente e pontual, de acordo com 

Ferreira e Melo (2001), as empresas têm adquirido os chamados sistemas de 

roteirização e programação de veículos (SRPV). São sistemas computacionais 

capazes de obter soluções para os problemas de roteirização e de programação de 

veículos com resultados satisfatórios, consumindo tempo e esforço de 

processamento relativamente pequeno, quando comparados aos gastos nos 

tradicionais métodos manuais. 

 

Ballou (2006) estabelece oito princípios para uma boa roteirização: 
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a) carregar caminhões com volumes destinados a paradas que estejam mais 

próximas entre si; 

b) paradas em dias diferentes devem sem combinadas para produzir 

agrupamentos concentrados; 

c) os roteiros devem começar a partir da parada mais distante do depósito; 

d) o sequenciamento das paradas, num roteiro de caminhões, deve ter a 

forma de lágrima; 

e) os roteiros mais eficientes são aqueles que fazem uso dos maiores 

veículos disponíveis; 

f) a coleta deve ser combinada nas rotas de entrega em vez de reservada 

para o final dos roteiros; 

g) uma parada removível de um agrupamento de rota é uma boa candidata a 

um meio alternativo de entrega; e 

h) as pequenas janelas de tempo de paradas devem ser evitadas. 

 

O gerenciamento de risco, por intermédio da inteligência, considera dentro da 

roteirização os locais de maior incidência de roubo a cargas. Assim, começa as 

entregas sempre do local de menor risco para o de maior risco. Portanto, a 

roteirização faz parte de um conjunto de ações adotadas pelas transportadoras para 

reduzir à incidência de roubo a carga como também nas estratégias de 

gerenciamento de risco do seu transporte. 
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4 Gerenciamento de Risco e o Monitoramento Eletrônico como Ferramenta de 

Redução do Roubo e Furto a Carga 

 

4.1 O roubo de cargas no Brasil e a importância do seguro 

 

O roubo a cargas tem suas especificidades por região. Com o advento da criação 

dos shoppings populares tornou-se ali um grande mercado para venda de produtos 

sem procedência e origem, facilitando a comercialização de produtos resultantes de 

roubo. Verifica-se que as mercadorias mais visadas são aquelas de alto valor e de 

fácil comercialização, por exemplo, os eletrônicos. 

  

Outra situação bastante peculiar é que a carga passou a ser interessante para o 

capital de giro do tráfego de entorpecentes. O pequeno traficante utiliza a carga 

roubada como moeda de troca para financiar o tráfico. Isso é facilmente observado 

na ficha criminal dos indivíduos em conflito com a lei, que, frequentemente, tem 

registros por roubo e tráfico. 

 

Segundo Eliel Fernandes, em entrevista para Almeida (2015), o momento de crise 

econômica é ambiente fértil para a proliferação desta prática criminosa. O 

abastecimento fica mais oneroso e a oferta de produtos roubados, com parte dos 

valores subsidiados pelo crime, fica atraente para o comércio. Somados, ainda, a 

falta de estrutura da segurança pública e de penalidades brandas na legislação, 

resultam na elevação dos índices de perdas. 

 

Para minimizar o impacto das perdas e cumprir com a obrigação legal as 

transportadoras realizam o seguro de transportes que abrange a proteção para as 

mercadorias e os bens transportados. O contrato tem por objetivo garantir a 

indenização até o limite da importância segurada contratada. 

 

Existem três tipos de seguros no mercado de transporte de cargas, o que é realizado 

pelo embarcador e dois que são de responsabilidade dos transportadores. O seguro 

de transporte nacional, de caráter obrigatório, é de responsabilidade do dono da 

carga. 
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. A responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga (RCTR-C), que 

também é obrigatório, deve ser realizado pela empresa de transporte. 

Ressalta-se que ela cobre apenas os prejuízos pelos quais o próprio 

transportador tenha responsabilidade. 

. A responsabilidade civil – desaparecimento de carga (RCF-DC), tem por 

características a de ser facultativa e ser realizada pela transportadora. 

. O seguro é uma operação com regras contratuais em que uma das partes 

(segurador) se obriga para com a outra (segurado ou seu beneficiário), 

mediante o recebimento de um valor monetário estipulado (prêmio), a 

compensá-la (indenização) por um prejuízo (sinistro), resultante de um evento 

futuro, possível e incerto (risco) indicado no contrato. 

 

Vita (2003) explica que nos aspectos jurídicos do Seguro de Responsabilidade Civil 

do Transportador Rodoviário de Carga a sistemática da contratação do referido 

seguro procede da mesma forma de todos os seguros de apólice por averbação. Ou 

seja, o transportador não realiza apenas um transporte de carga num determinado 

período. Sua atividade é constante e sua capacidade de transporte é imprevisível. 

Desta forma, nas apólices abertas, o segurado poderá informar, constantemente, ao 

segurador, as mercadorias que serão transportadas, com o objetivo de obter 

cobertura daquele risco. Vale salientar que a periodicidade das informações a serem 

fornecidas à sociedade seguradora depende do quanto estabelecido em contrato, 

podendo ser estas diárias, semanais, quinzenais ou até mensais. A averbação, 

como antes explicada, consiste numa informação ao segurador acerca da inclusão 

de bens na cobertura segurada, assim como número do conhecimento de 

transporte, percurso (origem e destino), dentre outras informações relevantes ao 

embarque. 

 

O Código Civil, Lei n. 10.406/2002, no capítulo XIV, dispõe acerca do contrato de 

transporte. O art. 730 estabelece que no contrato de transporte alguém se obriga 

mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. Ao 

disciplinar sobre o seguro dispõe o art. 757: 
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Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 
pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à 
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 
 
Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como 
segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada (Lei n. 10.406, 2002, p. 
1). 

 

Na RCTR-C a cobertura incide sobre danos materiais sofridos pelos bens ou 

mercadorias de terceiros e que tenham sido entregues para transporte por rodovia, 

desde que as perdas ou danos tenham sido causados por colisão e/ou capotagem 

e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador. Ela cobre também 

incêndio ou explosão no veículo transportador.  

 

Na RCF-DC a cobertura é para os danos materiais sofridos pelos bens ou 

mercadorias de terceiros que tenham sido entregues para transporte por rodovias, 

desde que decorram do desaparecimento da carga, concomitantemente com o 

veículo transportador, em consequência de furto simples ou qualificado, roubo, 

extorsão simples ou mediante sequestro ou, ainda, apropriação indébita, decorrente 

ou não de estelionato ou falsidade ideológica.  

 

No caso da contratação do seguro, o papel do gerenciamento de riscos é empregar 

técnicas administrativas, financeiras e de engenharia para o correto 

dimensionamento dos riscos com a finalidade de prevenir as perdas. 

 

4.2 A Fraude interna 

 

A fraude é um dos delitos mais difíceis de coibir, pois, o fraudador, a princípio, goza 

de confiança, conhece os processos, as vulnerabilidades da instituição e suas 

fraquezas, podendo causar grandes prejuízos à instituição. 

 

Wells (2002, como citado em Santos, Amorim & Hoyos, 2010, p. 7) define fraude 

como sendo  

 

[...] toda forma de engenhosidade humana a que um indivíduo utiliza para 
obter vantagem em relação a outro ao fazer insinuações falsas ou ao suprimir 
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a verdade. Isso inclui a surpresa, o engano, a esperteza ou dissimulação e 
qualquer forma injusta por meio da qual alguém é enganado. 

 

Com base em Wells, Santos et al. (2010) explicam que essa definição destaca os 

três elementos da fraude e não dos seus autores: 

 

. O primeiro elemento é a “engenhosidade humana”. “Para obter êxito o 

fraudador necessariamente precisará contar com certo grau de confiança ou 

falha de controle da vítima”. A falta de processos e planejamento contribui com a 

má fé (Santos et al., 2010). 

. O segundo elemento é a “obtenção de vantagem”. A vantagem pode assumir 

várias formas, passando o fraudador a depender desse ganho, sendo esta uma 

vantagem ilícita (Santos et al., 2010).  

. O terceiro elemento é a “supressão da verdade” que trata da omissão ou da 

dissimulação como fator predominante sem o qual não existiria a vítima (Santos 

et al., 2010). 

 

O fraudador nasce a partir de três características: necessidade financeira ou 

vaidade, oportunidade e a crença na fragilidade do sistema e que o risco de ser 

descoberto é baixo. 

 

Ressalte-se que o erro não se equipara a fraude uma vez que essa última é 

intencional e explora oportunidades não blindadas pela empresa. 

 

4.3 Inteligência e contrainteligência 

 

Inteligência é a busca de dados, sejam eles recuperados de fontes abertas ou fontes 

negadas. Esses dados, após compilados e analisados, transformam-se em 

conhecimento que auxiliam na tomada de decisão. 

 

Contrainteligência é a salvaguarda das informações da instituição. É o instituto da 

defesa onde a área de segurança trabalha com o objetivo de proteger as 

informações e os dados. Ou seja, a segurança e a proteção do conhecimento. 
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A inteligência/contrainteligência funciona como uma medida preventiva para 

antecipar o sinistro, mas quando esse for inevitável, que ele seja de pouca monta. A 

inteligência/contrainteligência trabalha com a prevenção, estimulando as forças e 

aproveitando as fraquezas adversas. 

  

A análise e a leitura do ambiente ou do cenário é preponderante para a 

contrainteligência saber como agem e pensam os delinquentes. Para tanto, é muito 

importante a troca de informações com as o serviço de inteligência da Policias Civil, 

da Polícia Militar, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. 

 

4.4 GRIS: Gerenciamento de risco 

 

Tendo como objetivo minimizar o impacto negativo gerado pelos sinistros 

associados ao roubo, ao furto de carga no transporte rodoviário e às perdas em 

virtude da fraude interna, as empresas transportadoras rodoviárias foram levadas a 

buscar soluções inovadoras a partir de implantação de técnicas de gerenciamento 

de risco. 

 

O gerenciamento de risco é a implantação de métodos estrategicamente 

estruturados que visam reduzir as chances de acontecimentos relacionados às 

perdas e danos. Portanto, um sistema de gerenciamento de risco eficaz pode 

minimizar tais impactos negativos na cadeia de suprimentos. 

 

Brasiliano (2007) define GRis no transporte de cargas como sendo o gerenciamento 

de riscos o conjunto de ações que visa impedir ou minimizar as perdas que uma 

empresa pode sofrer tendo suas cargas roubadas, sem falar na possibilidade de 

perda de vidas. Por meio de um programa de prevenção de perdas estudam-se 

medidas para administrar e/ou reduzir a frequência e abrandar a severidade dos 

danos causados. 

 

O GRis consiste em soluções integradas que envolvem medidas preventivas e 

corretivas que, normalmente, demandam mudanças tecnológicas, operacionais e 

comerciais (Bezerra, 2006). Completando, o autor explica que gerenciamento de 
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risco agrega valor à logística com base na otimização de processos operacionais, 

tornando-se um diferencial competitivo.  

 

Os principais objetivos do gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas 

são:  

 

. preservação de vidas humanas e de bens materiais; 

. redução dos prêmios de seguros, que é o valor pago à seguradora por 

veículo de carga embarcado, devido à diminuição de ocorrências do sinistro 

“roubo de carga” na atividade empresarial;  

. cumprimento dos compromissos assumidos com os clientes que contratam 

os serviços de empresas transportadoras de carga, garantindo a entrega ao 

cliente final no prazo estabelecido; 

. aumento da produtividade dos veículos de carga que operam recebendo 

instruções e prestando informações por intermédio dos computadores de 

bordo (rastreadores); e  

. motivação dos funcionários, principalmente motoristas, devido à exposição 

ao risco direto; 

 

Para que as operações de transporte possam atingir patamares elevados de 

eficiência é necessária a adoção de vários procedimentos que garantam a 

segurança das cargas transportadas. A eficiência dos procedimentos quando 

implantados corretamente podem ser observados no site da Transporta Brasil, em 

reportagem que enfatiza a redução no roubo a carga em virtude das medidas de 

gerenciamento de riscos (Transporta Brasil, 2014). 

 

A Transporta Brasil (2014) revela que dados relevantes que explicam a conjuntura 

do transporte de cargas no que tange o risco que a atividade se expõe. Por exemplo, 

o número de roubos e furtos subiu de aproximadamente 2,5 mil em 1994 – ano em 

que foram coletados os primeiros dados dessa categoria – para 32,2 mil em 2013, o 

que significa o maior pico já alcançado. 
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Por outro lado, no mesmo período, 563 mil tentativas de furto ou roubo foram 

malsucedidas por conta da aplicação das tecnologias antifurto e das centrais de 

monitoramento. 

 

Graças aos roubos e aos furtos que foram evitados entre 2005 e 2013, R$ 26 

bilhões foram economizados e o valor estimado das mercadorias gerenciadas, 

acima de R$ 650 bilhões. Cyro Buonavoglia, presidente da GRISTEC afirma que “as 

tecnologias e os serviços de rastreamento e gerenciamento de riscos são vitais para 

que as cadeias logísticas não sejam completamente destruídas pela ação de 

criminosos” (Transporta Brasil, 2014, p. 1). 

 

As ferramentas de gerenciamento de risco podem gerar melhorias na cadeia de 

suprimento e, ainda, auxiliam na prevenção de eventos, uma vez que, durante o 

processo de transporte, o produto pode sofrer danos ou ser objeto de furto ou roubo. 

São muitas as ferramentas disponíveis e cada empresa pode adotar aquela que seja 

mais conveniente e indicada para o seu negócio. De imediato, cumpre ressaltar que 

o plano de rotas é de suma importância nessa luta pela redução das perdas. Ele é 

elaborado visando a segurança pessoal e do patrimônio da empresa.  

 

Para elaborar um plano eficaz é necessário considerar todas as situações que 

coloquem em risco o motorista e a carga, bem como realizar um estudo detalhado 

das informações disponibilizadas pela Policia Rodoviária Federal e pela Polícia 

Militar, em que são apontados os pontos com maior incidência de ocorrências e 

maior risco nas estradas.  

 

Essas avaliações são realizadas periodicamente e também são ouvidos os 

motoristas ao final de cada viagem, com o objetivo de obter informações das 

condições da estrada e dos pontos de paradas. 

 

Se o plano de rota não cumprir seu papel e sinistros ocorrerem, estes devem ser 

catalogados, analisados e os processos revisados, possibilitando a implantação de 

medidas que reduzam a exposição ao risco. As mudanças devem privilegiar os 
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horários de circulação, a alteração de itinerário, a utilização de comboio, a escolta e 

a diminuição do número de carga por caminhão, entre outras. 

 

Outro auxiliar importante do gerenciamento de risco é o sistema de rastreamento por 

satélite. Valente et al. (2012) ao descrever sobre esse sistema esclarece que essa 

tecnologia torna possível o rastreamento simultâneo de diferentes veículos com um 

erro de localização de no máximo 15 metros. 

 

A Figura 8 ilustra o funcionamento do sistema de rastreamento por satélite 

 

 

Figura 8 - Funcionamento do sistema de 
rastreamento 
Fonte: Davsat Rastreamento e Serviços. (2016, p. 1). 
Dúvidas: como funciona. Recuperado de 
http://www.davsat.com.br/duvidas.php 

 

O funcionamento do sistema ocorre por meio de um receptor instalado no veículo. 

Esse receptor capta o sinal de cada satélite e emite três tipos de sinais: a) o sinal 

identificador; b)o sinal da posição onde o satélite vai estar em cada momento; e c) o 

sinal que informa o tempo e a data, aspecto fundamental para a determinação da 

posição do receptor.  

 

O receptor determina a latitude e a longitude da posição em que se encontra o 

aparelho. Essa disposição é apresentada sobre um mapa digitalizado, visualizado no 

monitor do computador do usuário e disponibilizado no veículo e na base de 

operações da empresa. O sistema tem larga aplicação no gerenciamento de 
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transportes rodoviário por oferecer muitas facilidades como: a emissão de relatórios 

para a obtenção da localização do veículo, o monitoramento da parte mecânica do 

veículo, a indicação dos pontos de assistência nas rodovias, a previsão da condição 

do tempo, as informações sobre o tráfego, o rastreamento de operações, o controle 

do fluxo de cargas, o auxílio na programação de horários, a escolha de rotas 

alternativas e, uma função especial e de grande valia para o gerenciamento de 

riscos, a emissão de alertas em casos de roubos e sequestros. 

 

Valente et al. (2012) relaciona outras aplicações como: a abertura e o fechamento 

remoto de portas de baús; o sensoriamento remoto do desengate de carretas; o 

monitoramento remoto de velocidade; o monitoramento de sensor da porta do 

carona; a obtenção do relatório de locais visitados (ruas, bairro, municípios etc.); o 

estabelecimento de uma “cerca eletrônica” para limitar a circulação do veículo a uma 

área predeterminada nos mapas digitais, inibindo saídas de itinerário não 

autorizadas; o monitoramento de sensores de abertura de porta malas e cofres, de 

ignição etc.; a comunicação por telefonia fixa ou celular entre o proprietário e o 

motorista, dispensando o uso e o abuso de telefones por parte do condutor. 

 

Em segurança é prudente usar a redundância para aumentar a eficácia dos 

rastreadores. Pode-se utilizar nas cargas transportadas um sistema portátil de 

rastreamento denominado isca eletrônica. Trata-se de um dispositivo utilizado para 

monitorar e controlar as cargas e quaisquer outros objetos ou pessoas, podendo ser 

rastreado via internet 24 horas e em tempo real.  

 

 

Figura 9 - Rastreador móvel 
Fonte: Grupo Tracke. (2016, p. 1). 
Rastreador para carga. Recuperado de 
http://www.grupotracke.com.br/rastreador
-para-cargas-2/ 
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O rastreador indica a localização do objeto com precisão de 15 metros. Contando 

com um número de identificação, o aparelho permite o controle completo do trajeto 

das mercadorias, podendo confirmar online a passagem pelos pontos determinados. 

 

Para garantir a efetividade do gerenciamento de riscos, as transportadoras podem 

contar com a escolta armada, dependendo do tipo de carga que está sendo 

transportada. A Portara 3.233/12, da DG/DPF, em seu art. 1º, parágrafo 3º, inciso III, 

“estabelece que escolta armada é atividade que visa garantir o transporte de 

qualquer tipo de carga ou de valor, incluindo o retorno da equipe com o respectivo 

armamento e demais equipamentos, com os pernoites estritamente necessários” 

(Portaria n. 3.233, 2012, p. 1). 

 

A escolta armada está regulamentada no Brasil desde 1995 e é uma ferramenta de 

grande importância para a proteção das cargas (Figura 10).  

 

 

Figura 10 - Atuação da escolta armada nas 
estradas 
Fonte: http://noticias.uol.com.br/busca/?tag-
id=31751&tag-
texto=roubo&repository=image#repository=image&tag-
id=31751&tag-texto=roubo 
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Integrante do gerenciamento de riscos, a escolta armada, associada a outros 

recursos - isca, rastreador e monitoramento -, garante que o processo logístico 

desenvolva seu curso, assegurando que a carga seja transportada em segurança 

dos armazéns até seu destino final. 

 

O gerenciamento de riscos pode contar também com o serviço de pronta resposta 

que é realizado por meio de empresa terceirizada ou pela empresa transportadora. A 

pronta resposta consiste na verificação de possível ocorrência de sinistros ou danos 

ao caminhão, carga ou motorista. O início desse processo se desenvolve a partir do 

recebimento de um alerta pelo monitoramento quando o motorista descumpre 

procedimentos estabelecidos pelo GRis - parada fora de local permitido, abertura de 

portas em lugar não autorizado e abertura da porta do carona. 

 

Mediante a uma ocorrência, a primeira ação a ser realizada é o contato com o 

motorista, via mensagem enviada pelo sistema de comunicação do caminhão ou por 

telefone, para certificar-se sobre o real acontecimento: um mero incidente de 

percurso, um assalto ou um acidente. 

  

Se na resposta a central de monitoramento percebe que problema envolve assalto 

ou acidente, no mesmo momento, é enviado um chamado para a central de pronta 

resposta mais próxima da ocorrência para verificação e providências. 

 

O principal objetivo do serviço de pronta resposta é apurar os fatos, mas se 

necessário, pode desenvolver ações para proteger a carga nos casos de tentativa de 

assalto, acidente e recolhimento da carga que não foi levada em caso de assalto. 

 

O responsável pelo atendimento em cada evento acompanha o motorista em todos 

os órgãos públicos para lavrar o boletim de ocorrências e os depoimentos, podendo 

ser requisitado em eventuais audiências e processos durante o seu curso. 

 

Atuando como coadjuvante de vários outros instrumentos de controle, o 

gerenciamento de riscos dispõe de telemetria, que é um sistema que permite 

armazenar e transmitir, de forma remota, as principais informações da posição do 
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veículo, da quilometragem, da pressão de ar e da profundidade do sulco dos pneus. 

Ele permite ainda o bloqueio do motor, o travamento dos freios, o controle de 

abertura de portas e a emissão de relatórios de movimentação e manutenção. 

 

A implantação da telemetria proporciona a redução de riscos para o transportador. O 

sistema é dotado de diversos dispositivos que inibem o furto de carga e do veiculo. 

Se o caminhão sair da rota planejada um alerta é imediatamente enviado à central 

de tráfego e monitoramento. Nesse caso, a central emite outros sinais - uma espécie 

de senha/contra senha - ao detectar que o veículo está sendo assaltado o 

monitoramento remoto consegue acionar várias funções do sistema que permitem 

desde a parada abrupta do veículo - o que não é aconselhável que seja feito - até 

ações mais sutis, como o corte de óleo que altera o desempenho do veículo e 

culminando com a sua parada. 

 

Uma das grandes vantagens da telemetria é apresentar uma “radiografia” da 

condução do motorista, seja no âmbito de consumo, seja quanto a aspectos de 

segurança. 

 

Além das várias ferramentas de gestão que o gerenciamento de riscos utiliza 

cotidianamente, tem aquelas que guardam grande relevância por envolver o 

comprometimento e envolvimento dos funcionários, por exemplo, o treinamento e 

briefing dos motoristas. Consiste em atividades sistêmicas em que os motoristas 

podem ser abordados em temas diversificados. Essa atividade tem por finalidade 

promover a segurança pessoal, da carga, do roteiro e dos procedimentos 

operacionais. 

 

Os treinamentos visam instruir o motorista na identificação dos locais perigosos, tais 

como postos que têm prostituição, tráfico de drogas, roubos, dentre outros. Também 

são informados sobre o sistema Sync, que é um software de gestão e controle dos 

processos internos e de sua operação, para que saibam como baixar as cargas 

entregues.  
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Os briefings com os motoristas e ajudantes, via de regra, são realizados antes do 

início de cada jornada ou viagem. Podem ser realizados em grupo ou individual e 

tem por objetivo fornecer aos motoristas informações recentes colhidas na mídia ou 

nos órgãos de polícia sobre os acontecimentos da região para onde estão se 

dirigindo. 

 

Aliado aos treinamentos diários, é importante que se dê especial enfoque ao 

conhecimento das normas e dos procedimentos da empresa, exigência da 

implantação do sistema de gerenciamento de riscos para que seja possível detectar, 

minimizar e prevenir riscos. A criação de critérios operacionais faz com que ocorra 

naturalmente a redução nos roubos.  

 

As empresas trabalham com a constante preocupação em investir nos recursos 

tecnológicos de gestão e treinamento para que o gerenciamento de riscos minimize 

as perdas. Nesse sentido, há ainda um recurso que pode envolver somente os 

caminhões de uma empresa como também um sistema de parceria entre as 

transportadoras, trazendo resultados positivos em relação à redução do roubo a 

cargas. Trata-se da formação de comboios nas estradas, aumentando a segurança 

na viagem.  

 

O mais comum é a formação de comboio com veículos de uma mesma empresa, 

embora, exista a formação de comboio envolvendo outras empresas. Ele acontece 

após acordo prévio entre as empresas envolvidas e, tem por objetivo, diminuir o 

risco na transposição de áreas de periculosidade elevada, podendo funcionar 

também como um redutor de custo, uma vez que a escolta armada pode ser 

compartilhada, restringida e suprimida.  

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

 

Figura 11 - Comboio de caminhões nas estradas 
Fonte: D'Aquino, F. (2014, p. 1). Na boleia: caminhões autônomos 
circularão por estradas antes imaginados. Recuperado de 
http://m.tecmundo.com.br/caminhao/58318-boleia-caminhoes-
autonomos-circularao-estradas-imaginado.htm 

 

O comboio visa maior segurança da carga transportada e, essa ação, permite 

reduzir a incidência de assalto. Isso, porque, considerando a baixa velocidade na 

qual trafegam, se o assaltante atacar um dos caminhões os outros do comboio 

perceberão e, imediatamente, acionarão a polícia e o monitoramento. Nesse tipo de 

incursão os meliantes adentram o caminhão pela janela em virtude da baixa 

velocidade. Após coagirem o motorista usam o bloqueado Jamer para cortar o sinal 

de comunicação da cerca eletrônica. 

 

O investimento em logística de segurança e equipamentos como as iscas 

eletrônicas, os chips embutidos nos produtos e o monitoramento dos caminhões são 

exemplos de ações realizadas pelas transportadoras para reduzir o risco de roubo 

ou localizar a carga e o caminhão quando as ações de prevenção não forem 

suficientes para impedir o assalto ou se a perda ocorrer por motivos externos. 

 

Também faz parte do projeto de gerenciamento de riscos, quando a circunstância for 

inevitável para o recebimento do prêmio do seguro em caso de sinistro, o cadastro 

prévio com pesquisa detalhada de todas as pessoas envolvidas direta ou 

indiretamente no manuseio e transporte da carga.  
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É obrigatório, dependendo do valor da carga transportada, o uso de veículos com 

equipamento fixo de satélite dotado de bloqueador, abertura de portas da cabine, 

botão de pânico, ignição (liga/desliga), dentre outros. As exigências podem variar de 

uma seguradora para outra.  

 

Apesar de toda tecnologia disponível, a atenção e obediência dos condutores ao 

plano de viagem é de suma importância para garantir a eficiência do plano de 

gerenciamento de riscos, pois este utiliza vários meios para coibir os roubos e os 

furtos, sendo que o monitoramento é o maior aliado nessa luta. 

 

4.5 Monitoramento CFTV e a operação 

 

Monitorar, conforme o dicionário Michaelis (2016, p. 1), significa monitorizar, ou seja, 

"acompanhar e avaliar dados fornecidos por aparelhagem elétrica. Controlar, 

mediante monitorização". 

 

Monitoramento, basicamente é a observação e o registro regular das atividades de 

um sistema ou equipamento.  Monitorar é checar o progresso das atividades com 

base em procedimentos de segurança.  

 

Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de 

Segurança ([ABESE], 2013), o monitoramento é uma prestação de serviços 

realizado por uma central de monitoramento, por 24h ininterruptas, que pode ser da 

própria empresa ou de um terceirizado por ela. O funcionamento ocorre por meio da 

programação do alarme que envia sinais pela linha telefônica e/ou outros meios de 

telecomunicações. Deste modo, os operadores da central de monitoramento 

identificam o sinal de disparo ou acionamento e executam um conjunto de ações 

previamente determinadas como verificação por telefone ou inspeção técnica, entre 

outros. 

 

O CFTV consiste em um conjunto de equipamentos e dispositivos que captam 

imagens e as transmitem por meio de mídias, podendo ser observadas e 

gerenciadas no local ou remotamente.  
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A ABESE (2013) explica que o sistema de alarme consiste em um conjunto de 

detectores de intrusão e dispositivos de controle utilizados para proteção do imóvel 

ou ambiente, gerenciado por um equipamento central. A eficácia de um sistema de 

alarme também envolve o serviço de monitoramento 24h, que confirmar se um 

evento gerado por um sistema de alarme foi real ou se teve alguma causa não 

emergencial. Essa confirmação ocorre por meio da observação das imagens 

transmitidas de forma remota aos operadores do monitoramento, sendo usual fazer 

uma conjugação entre alarme e câmeras, permitindo maior efetividade ao sistema. 

 

São três as finalidades dos sistemas eletrônicos de segurança (ABESE, 2013): 

  

a) detectar - que é uma ação automática em resposta a um evento não 

desejado, utilizando soluções tecnológicas;  

b) comunicar - consiste em avisar a ocorrência do evento, de forma local, por 

meio de sistemas audiovisuais ou de forma remota, por meio de sistema de 

telecomunicações; e  

c) inibi: o que pode ser feito via sistema eletrônico de segurança visível ou 

sonoro auxiliando na prevenção de ações invasivas e reduzindo os riscos. 

 

A sala de monitoramento deve ser um local seguro, sendo necessário adotar alguns 

cuidados desde a sua construção. As paredes devem ser erguidas com tijolos 

preenchidos de concreto e ferro, com capacidade de retenção de projéteis calibre 

ponto 49, 9 mm dentre outros. A porta deve ser de chapa de aço dupla de 8 mm, 

com fechadura eletromagnética e ferrolhos de travamento. As janelas devem ter 

vidro blindado. Isso garante uma boa blindagem (ABESE, 2013). 

 

Todos esses cuidados servem para inibir e coibir qualquer tentativa de invasão da 

empresa e, ainda, se houver falhas, o monitoramento acionará a polícia antes que 

ação chegue a termo. Destaca-se que a sala de monitoramento, visando ser mais 

segura, deve ser monitorada por uma empresa de segurança terceirizada, 

favorecendo a redundância no que tange ao controle externo (ABESE, 2013). 
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Figura 12 - Sala de monitoramento 
Fonte: Silva, M. (2016). Projeto de reestruturação do sistema de 
monitoramento IP do recinto portuário contou com soluções das 
empresas Alarm System e Essencial Tecnologia. Digifort. Recuperado 
de  http://www.digifort.com.br/blog/digifort-transforma-poly-terminais-
em-referencia-tecnologica-inedita-em-porto-do-sul-do-brasil/ 

 

Ressalta-se que os operadores que atuam no monitoramento devem ter capacidade 

de trabalhar sob estresse e pressão frequente. 

 

No que diz respeito aos equipamentos, a sala de monitoramento deve ser equipada 

com monitores de 42 polegadas com sistema de imagem-CFTV podendo ser 

analógico ou digital. As imagens são refletidas nas telas sequenciadas e divididas 

quadricularmente. Com esses equipamentos o operador pode obter imagens e 

realizar o monitoramento todavia, esse trabalho pode ser realizado com muito mais 

maestria se tiver a seu alcance um sistema de vídeo analítico (Calazans, 2013). 

 

O sistema de vídeo analítico, também chamado de câmeras inteligentes, conforme 

explica Calazans (2013), surgiu de uma demanda ligada ao monitoramento de 

imagem, uma vez que o trabalho realizado pelo operador é entediante, levando-o a 

ineficácia. O sistema consiste no estudo de todos os detalhes em movimento, 

conseguindo determinar se o elemento em movimento é uma pessoa, um carro, um 

ruído de imagem, chuva, árvore, sombra, qualquer intempérie da natureza que 

possa interferir na imagem. Verifica forma, tamanho, cor do objeto e movimentação.  

 

A vantagem do sistema de vídeo analítico ou câmera inteligente é o de ser 

programado para detectar o que está em não conformidade com os padrões 
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previamente determinados. Se o operador realizar esse trabalho sem o suporte do 

sistema, terá menos acurácia na observação. 

 

Para corroborar com o monitoramento, câmeras, alarme e CFTV as empresas 

podem contar com os sistemas de controle de acessos. São tecnologias aplicadas 

para controlar, monitorar e restringir a circulação de pessoas, bens ou veículos, 

dentro, fora e em torno de um edifício ou em qualquer tipo de ambiente, podendo 

controlar a entrada e a saída de uma única porta ou de diversos pontos de acesso 

simultaneamente, inclusive integrado com outros sistemas. Essas barreiras podem 

ser físicas como fechaduras eletromagnéticas, catracas e portões automáticos; 

dispositivos de identificação como cartão de proximidade e biometria e, ainda, 

controlar o software de gerenciamento, decidindo quem pode ter acesso, por meio 

de que ponto e em que momento do dia ou da noite 

 

Utilizando-se dos equipamentos de CFTV, alarme e do sistema de vídeo analítico, 

uma empresa pode realizar o monitoramento de várias unidades. Esses sistemas 

contribuem para a redução do custo com vigilância, redução de perdas por fraude 

interna e indenizações.  
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5 Metodologia 

 

Metodologicamente, este estudo se pautou no levantamento de dados por meio da 

consulta dos arquivos da empresa, na observação in loco e em informações da 

inteligência e contrainteligência. 

 

A primeira etapa da pesquisa possibilitou estabelecer as bases teóricas do estudo 

tendo como vertente os principais conceitos da logística, transporte, gerenciamento 

de risco, fraude e CFTV (circuito fechado de televisão). 

 

A segunda etapa tratou do roubo de cargas e a efetividade do monitoramento 

eletrônico como instrumento que auxilia na coibição de furtos e de roubos internos e 

externos.  

 

Para a identificação dos pontos críticos, as fraquezas e as falhas nos processos 

internos da empresa utilizou-se como instrumento de investigação a matriz SWOT. 

 

Esta seção apresenta a natureza da pesquisa e os procedimentos metodológicos 

utilizados na presente investigação. 

 

5.1 Natureza da pesquisa 

 

A finalidade dessa dissertação é estudar o monitoramento eletrônico como um 

sistema de melhoria de processo e gerenciamento de risco no transporte de cargas 

rodoviário de uma empresa de transporte sediada em Contagem/MG. Para cumprir 

este objetivo, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa cuja estratégia 

metodológica foi o estudo de caso. 

 

No que diz respeito à importância do estudo de caso, destaca-se os dizeres de 

Gustin e Dias (2010, p. 100): “Os estudos de caso têm grande relevância quando 

são utilizados para apontar problemas potenciais ou efetivos em organizações de 

todos os tipos”. 
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Gil (2008) discorrendo sobre o método, explica que o: 

 

Estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 
de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalha 
do, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos 
considerados. 
De acordo com Yin (2005, p. 32), o estudo de caso é um estudo empírico que 
investiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as 
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas e no 
qual são utilizadas várias fontes de evidência. 
O estudo de caso vem sendo utilizado com freqüência cada vez maior pelos 
pesquisadores sociais, visto servir a pesquisas com diferentes propósitos. 
 [...] O estudo de caso pode, pois, ser utilizado tanto em pesquisas 
exploratórias quanto descritivas e explicativas (Gil, 2008, p. 57).  

 

 

No que tange a natureza da pesquisa, Gil (2008) esclarece que em se tratando de 

estudo de caso: 

 

Os procedimentos analíticos são principalmente de natureza qualitativa. E, ao 
contrário do que ocorre nas pesquisas experimentais e levantamentos em que 
os procedimentos analíticos podem ser definidos previamente, não há 
fórmulas ou receitas predefinidas para orientar os pesquisadores. Assim, a 
análise dos dados na pesquisa qualitativa passa a depender muito da 
capacidade e do estilo do pesquisador (Gil, 2008, p. 175). 

 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador preocupa-se em buscar o porquê das coisas  

e com os aspectos da realidade que não podem ser quantificados.  

 

5.2 Matriz SWOT 

 

A matriz SWOT foi utilizada para identificar os pontos críticos, as fraquezas e as 

falhas nos processos internos. Isso, por se tratar de uma ferramenta que auxilia o 

gestor a obter visão geral da empresa e de como ela está inserida no mercado. 

Nesse sentido, explica Nakagawa (2008): 

 

A Análise SWOT é considerada uma ferramenta clássica da administração. 
Não há executivo de grande empresa que não a conheça. Mas a ferramenta 
ainda é pouco conhecida - e consequentemente pouco usada - por quem tem 
empresas de menor porte. A Análise SWOT não tem um pai ou mãe 
definidos, mas muitos acreditam que ela tenha sido desenvolvida na década 
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de 1960 por professores da Universidade Stanford, a partir da análise das 500 
maiores empresas dos Estados Unidos. Portanto, como qualquer outra 
ferramenta considerada clássica na administração, a Análise SWOT também 
foi pensada considerando o contexto da grande empresa e, posteriormente, 
passou a ser adotada também em outras situações, como em empresas de 
menor porte. A Análise SWOT pode ser usada de diversas formas, mas o 
empreendedor de empresas de menor porte pode empregá-la como uma 
ferramenta de autoconhecimento (nesse caso, o conhecimento mais 
aprofundado a respeito do seu negócio), análise contextual e guia para a 
definição de um plano de ação (Nakagawa, 2012, p. 1).  

 

A matriz SWOT é um método muito eficaz na  identificação dos pontos fortes e 

fracos da instituição, bem como das oportunidades e as ameaças. Quando a 

ferramenta é utilizada de forma  correta contribui para a evolução e o 

desenvolvimento da instituição. 

 

A primeira etapa da pesquisa possibilitou estabelecer as bases teóricas do estudo 

tendo como vertente os principais conceitos da logística, transporte, gerenciamento 

de risco, fraude e CFTV (circuito fechado de televisão). 

 

Na segunda etapa o tema tratado foi o roubo a cargas e a efetividade do 

monitoramento como meio auxiliar de coibir furtos e roubos internos e externos, 

tendo como base a consulta de arquivos, o levantamento de dados, a investigação 

interna, e a análise de entrevistas com motoristas vítimas de roubos realizadas pela 

empresa. 
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6 Análise dos Resultados 

 

6.1 Um estudo de caso da Empresa Patrus  

 

Fundada em 1973, por Marum Patrus de Souza, a Patrus Transportes teve como 

foco o transporte de carga líquida. Em 1974, com matriz em Belo Horizonte e filiais 

no Rio de janeiro e São Paulo, a empresa migrou seu foco de atuação do transporte 

de carga líquida para o de carga seca. 

 

Desde a sua fundação vem crescendo, com filiais em mais de 70 cidades das 

regiões nordeste, sudeste e sul. Tem por missão contribuir para o sucesso dos seus 

clientes, desenvolvendo soluções logísticas inovadores e personalizadas, superando 

expectativas e gerando valor sustentável a todos, a Patrus segue crescendo e 

inovando. 

 

A empresa possui frota própria com 700 veículos e outra terceirizada composta de 

900 veículos, sendo que todos são rastreados. Conta com 6.000 colaboradores 

diretos e indiretos, distribuídos entre matriz e filiais. 

 

Tendo como foco a segurança e atenta ao plano de gerenciamento de riscos, a 

empresa trabalha com seguro RCTR-C e RCF-DC para todas as cargas, 

monitoramento e rastreamento 24 horas por dia e, ainda, com escolta armada, 

sempre que o tipo de carga transportada exigir. 

 

Com base na Patrus Transporte, pretendeu-se demonstrar como a atuação da 

segurança privada aliada à modernização do monitoramento com foco na fraude 

interna, pode contribuir para a redução dos roubos e da fraude e, por conseguinte, a 

redução dos custos e da sinistralidade na empresa. 

 

6.2 Método do estudo – Matriz SWOT  

 

Um dos objetivos da empresa tem sido investir na minimização das fraquezas e 

redução das ameaças, mitigando os sinistros. Nesse sentido, o monitoramento é de 
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suma importância, uma vez que o sistema funciona 24 horas por dia e em sala com 

acesso restrito. Isso permite analisar quase que em tempo real as ocorrências, com 

alto grau de confiabilidade. Esse tipo de sistema permite intervenção rápida e 

assertiva em situações de intrusões e anomalias. 

 

Quando da implantação do sistema de monitoramento na empresa, os funcionários 

foram informados da instalação das câmeras e comunicados por meio da área de 

Comunicação que utilizou placas educativas que explicavam que o sistema tinha por 

objetivo o aumento da segurança de todos. Explicaram que os equipamentos não 

seriam instalados em determinadas áreas intimas, como refeitório e vestiário, para a 

garantia da privacidade. 

 

Logo após a implantação foi realizada uma pesquisa para avaliar a reação dos 

funcionários diante da novidade. A pesquisa teve uma amostra de 5% dos 

funcionários e continha duas perguntas:  

 

1) Você se sente incomodado com a instalação das câmeras?  

2) Você acha que, com as câmeras, a empresa ficou mais segura? 

 

Observou-se que 73% dos entrevistados informaram que não se sentem 

incomodados com as câmeras e, 80% acreditam que empresa ficou mais segura 

com a instalação das câmeras.  

 

Essa pesquisa sinalizou que ação da empresa foi acertada e que um dos objetivos 

foi atingido. 

 

Com base na matriz SWOT, foram elencadas as forças, as oportunidades e as 

fraquezas da empresa: 

 

OPORTUNIDADES FORÇAS FRAQUEZAS AMEÇAS 

Entrevista com 
motoristas vítimas 

de roubos 

Oitiva de motoristas 
no retorno das 

viagens 

RH 
Vulnerabilidade 
Susceptibilidade 

Furtos 
Roubos 
Fraude 

Figura 13 - Matriz SWOT - Transportadora Patrus 
Fonte: Dados da pesquisa 



62 
 

 
 

Como oportunidade, foi implantado um sistema de entrevista a motoristas vítimas de 

roubo, visando extrair informações tais como: local, quantas pessoas estavam 

envolvidas no roubo, sua descrição e modus operandi. É solicitado ao motorista que 

redija um relato, de próprio punho, de como ocorreram os fatos. Em seguida, é 

apresentado ao motorista um arquivo com fotos dos criminosos, iniciando pelos que 

agem na região onde o motorista foi vitimado. Ainda, em algumas situações, o 

motorista é levado ao local da ocorrência para repetir a ação, ou seja, a 

reconstituição do acontecimento. Todas as informações colhidas alimentam um 

mapa de inteligência que é compartilhado com a policia com a finalidade de auxiliar 

no combate à criminalidade. 

 

Como forças, tem a oitiva de grande parte dos motoristas quando regressam para o 

pátio da empresa. Essa conversa visa extrair do condutor suas observações quanto 

ao trajeto percorrido. Oportunidade que ele tem de informar as condições da via e de 

tráfego, os sinistros que, eventualmente, pode ter verificado, as condições dos 

postos de paradas - pontos de prostituição, venda de drogas e, até mesmo, casos 

de furtos e roubos a outrem. Essas informações são registradas e analisadas. 

Quando vários motoristas apresentam relatos semelhantes, a empresa busca 

alternativas na alteração do horário de circulação, no corte do ponto de parada, 

alteração de rota, entre outras ações.  

 

Como fraqueza, detectou-se o recurso humano, pois este atua no serviço de 

transporte, seja nas transferências ou na distribuição de cargas. Esse serviço, em 

sua maioria, é terceirizado, ou seja, contratam-se empresas e não as pessoas. Na 

terceirização, por questões legais e para evitar o vínculo empregatício, os 

profissionais prestadores de serviço não são submetidos ao processo seletivo do 

setor de Recursos Humanos da empresa contratante, o que facilita a inclusão de 

pessoas com desvio de personalidade.  

 

Outra fraqueza está relacionada à vulnerabilidade e à susceptibilidade a que o 

funcionário está exposto. Em virtude do volume e valor da carga que fica sob sua 

responsabilidade, o motorista pode ser induzido à fraude ou ao desvio de conduta. 
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As ameaças como os furtos e as fraude ocorrem com mais frequência internamente, 

devido à fragilidade das embalagens e à natureza da carga transportada, pois, não é 

raro, conter produtos de alto valor agregado e de fácil comercio, despertando a 

cobiça do contratado. O roubo, por ser um crime violento, acontece com mais 

frequência nas estradas e na distribuição urbana, embora, eventualmente, possa 

ocorrer a invasão dos centros dos distribuição. 

 

O mapa de inteligência é construído a partir da busca detalhada de informações 

acerca dos sinistros ocorridos. Os levantamentos ocorrem com a realização de 

entrevista aos motoristas e a análise dos boletins de ocorrência policial (BO). Nele, 

constam informações como data, horário, dia da semana, número do BO, placa do 

veículo e um resumo da ocorrência, sendo que este é realizado a partir da entrevista 

realizada com o motorista após ter passado os efeitos causados pelo estresse da 

ocorrência, permitindo obter mais detalhes sobre o sinistro.  

 

A partir dos registros no mapa de inteligência é possível construir estatísticas sobre 

como e quando agem os criminosos. Esse trabalho contribui para reduzir as 

fraquezas da empresa e aumentar as forças. O mapa  de inteligência é 

encaminhado às autoridades policiais dos local onde foi registrada a ocorrência, 

contribuindo com o trabalho de investigação e prevenção. 

 



 
 

 
 

 

Figura 14 - Mapa de inteligência da empresa Patrus 
Fonte: Dados da pesquisa 
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7 Considerações Finais 

 

A empresa Patrus vem ao longo dos anos pesquisando inovações e implementando 

mudanças. A segurança patrimonial foi uma das áreas em que a empresa investiu e 

modernizou, sendo hoje destaque na área de transportes. 

  

A vasta área de atuação da empresa, impôs a necessidade de integração. A 

reconstrução da sala da segurança e implantação de novas rotinas de trabalho 

foram medidas que possibilitaram estender ao longo dos últimos quatro anos o 

monitoramento a todas as unidades da empresa. 

 

 

Figura 15 - Mapa de atuação da empresa Patus  
Fonte: Patrus Transporte urgentes. (2016, p. 1). Área de 
atendimento. Recuperado de http://www.patrus.com.br/area-
de-atendimento.php 

 

O gerenciamento das imagens é realizado 24 horas por dia nas 70 unidades da 

empresa. Com a nova sistemática implantada é possível identificar previamente as 

falhas e promover a correção, reduzindo as incidências de invasão, assalto e 

fraudes internas na matriz e filiais. 
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Na saída dos caminhões o serviço do setor é preponderante, uma vez que fiscaliza 

as travas nas portas acompanhando, ainda, as paradas fora dos locais permitidos e 

quaisquer tipos de anormalidades no interior da cabine. Observa-se que essas 

ações reduziram drasticamente o pagamento com indenização de seguros, 

conforme se demonstra a Figura 16.  

 

 

Figura 16 - Queda no valor das indenizações 2013 a 2015 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para reduzir as ameaças, a atuação do monitoramento tem foco na fraude interna, 

em que a sua ação permite identificar indivíduos que se ocupam em procurar a 

fragilidade do sistema com o intuito de fraudar, podendo transforma-se em 

fraudadores em potencial caso não se tenha uma resposta eficaz.  

 

As previsões são que, em 2016, a empresa tenha um recorde na redução com o 

valor de indenizações. A média do quadrimestre nos anos de 2013 a 2015 foi de R$ 

673.007,37. Em 2016, a média do quadrimestre é de R$ 68.770,99.  

 

Isso é resultado de um projeto bem elaborado pela gestão de segurança e do 

trabalho conjunto do monitoramento, do tráfego, da gerenciadora, da Polícia Militar e 

da Delegacia de roubo a cargas, parcerias essas que vêm consolidando cada vez 

mais, garantindo o sucesso das operações e reduzindo as perdas da empresa. 

R$ 3.078.873,89 
R$ 2.898.896,07 

R$ 2.098.318,45 

Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 

Seguro - Indenizações 
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6.1 Recomendações para trabalhos futuros 

 

Esta pesquisa teve como foco o estudo de caso da Transportadora Patrus, 

analisando as contribuições do CFTV – monitoramento para a prevenção do roubos, 

furtos de carga e fraudes internas. Considerou-se que o CFTV – monitoramento 

pode também ser aplicado com outras finalidades, entre elas, a melhorias de 

processos. Portanto, uma das recomendações é que seja realizada uma pesquisa 

versando as contribuições do CFTV – monitoramento para melhorias de processos 

na empresa Patrus e outras empresas. Outros campos para investigação consistem 

em estudos das percepções dos funcionários sobre a existência do CFTV – 

monitoramento. 

 



68 
 

 
 

Referências 

 
Avozani, C. & Santos, A. R. (2010). Logística empresarial – conceitos e definições. 

Recuperado de http://www.logisticadescomplicada.com/logistica-empresarial-
conceitos-e-definicoes/ 

 
 
Almeida, A. M. (2015). Problemas e soluções no roubo de cargas. Jornal da 

Segurança, (254). 01 -15. 
 
Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (2013). 

Guia de aquisição de sistemas eletrônicos de segurança. Recuperado de 
http://abese.org.br/cartilha/Guia_interativo_2013_FINAL.pdf.  

 
Ballou, R. H. (1993). Logística empresarial:trasnportes, administração de materiais e 

distribuição física. São Paulo: Atlas.  
 
Ballou, R. H. (2006). Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 

Porto Alegre: Bookman. 
 
Bezerra, M. S. S. (2006). Uma contribuição à análise de elementos básicos do 

gerenciamento do risco de ocorrência do roubo de carga no transporte 
rodoviário. Dissertação (Mestrado em engenharia).Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 
Brasiliano. A. C. R. (2003). Análise de risco corporativo – método Brasiliano. São 

Paulo: Sicurezza. 
 
Brasiliano. A. C. R. (2007). Gerenciamento de riscos no transporte.São Paulo: 

EdSicurezza.   
 
Brasiliano, A. C. R., & Oliveira, L. R. B. (2006). Manual de planejamento tático e 

técnico em segurança empresarial. São Paulo: Sicurezza.  
 
Martins, R., & Caixeta, J. V., Filho (2011). Gestão logística do transporte de cargas. 

São Paulo: Atlas. 
 
Calazans, C. (2013). Segurança eletrônica sem segredos e mistérios – uma 

abordagem prática para o sistema de segurança eletrônica.São Paulo. 
 
Castiglioni, J. A. M. (2009). Logística opercaional: guia prático. São Paulo: Érica. 
 
Correio Popular. (2015, 25 de fevereiro). Greve de caminhoneiros afeta preço e 

oferta de produtos. Recuperado de  
http://correio.rac.com.br/_conteudo/2015/02/capa/campinas_e_rmc/243008-
greve-afeta-precos-e-oferta-de-produtos.html 

 
 

http://www.logisticadescomplicada.com/logistica-empresarial-conceitos-e-definicoes/
http://www.logisticadescomplicada.com/logistica-empresarial-conceitos-e-definicoes/
http://abese.org.br/cartilha/Guia_interativo_2013_FINAL.pdf


69 
 

 
 

D'Aquino, F. (2014, p. 1). Na boleia: caminhões autônomos circularão por estradas 
antes imaginados. Recuperado de http://m.tecmundo.com.br/caminhao/58318-
boleia-caminhoes-autonomos-circularao-estradas-imaginado.htm 

 
Davsat Rastreamento e Serviços. (2016, p. 1). Dúvidas: como funciona. Recuperado 

de http://www.davsat.com.br/duvidas.php 
 
Decreto n. 7.404 (2010, 23 de dezembro). Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de 

agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o 
Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê 
Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras 
providências. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/decreto/d7404.htm 

 
Decreto-Lei n. 512 (1969, de 21 de março). Regula a Política Nacional de Viação 

Rodoviária, fixa diretrizes para a reorganização do Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem e dá outras providências. Recuperado de 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0512.htm 

 
Decreto-Lei n. 8.463. (1945, 27 de dezembro). Reorganiza o Departamento Nacional 

de Estradas de Rodagem, cria o Fundo Rodoviário Nacional e dá outras 
providências. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/1937-1946/Del8463.htm 

 
Departamento de Edificações de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (2015). 

História. Recuperado de http://www.der.mg.gov.br/institucional/sobre-o-
dermg/historia 

 
Ferreira, V. J. M., Filho, & Melo, A. C. S. (2001). Sistemas de roteirização e 

programação de veículos. Rio de Janeiro: COPE-RJ. 
 
Gil, A. C. (2008). Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas. 
 
Grupo Tracke. (2016). Rastreador para carga. Recuperado de 

http://www.grupotracke.com.br/rastreador-para-cargas-2/ 
 
Gustin, M. B. S., & Dias, M. T. F. (2010). (Re)pensando a pesquisa jurídica: teoria e 

prática. Belo Horizonte: Del Rey. 
 
Lambert, S., Vantine, D. M., Stock, J. R., & Vantine, J. G. (1998). Administração 

estratégica da logística. São Paulo:Vantine Consultoria. 
 
Lei n. 302 (1948, 13 de Julho). Estabelece normas para a execução do § 2º do artigo 

15 da Constituição Federal, na parte referente à tributação de lubrificantes e 
combustíveis líquidos. Recuperada de 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1930-1949/L302.htm 

 
Lei n. 10.406 (2002, 10 de janeiro). Institui o Código Civil. Recuperada de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm 
 

http://www.davsat.com.br/duvidas.php


70 
 

 
 

Lei n. 12.305 (2010, 2 de agosto). institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. 
Recuperada de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm 

 
Leite, P. R. (2009). Logística reversa: meio ambiente e competitividade.São Paulo: 

Pearson Prentice Hall. 
 
Lisboa, I. (2015). Fraudes corporativas: como prevenir perdas por fraudes e 

desfalques na empresa. Recuperado de 
http://www.portaldeauditoria.com.br/artigos/FRAUDES-CORPORATIVAS.asp 

 
Lopes, S. S., Cardoso, M. P., & Piccinini, M. S. (2008). O transporte rodoviário de 

carga e o papel do BNDES. Revista do BNDES, 14(29), 35-60. 
 
Macohin, G. A. (2001). De transportador logístico de carga a operador logístico – a 

lacuna a ser preenchida: um estudo de caso. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC, Brasil. 

 
Michaelis (2016). Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. São Paulo: 

Melhoramentos. Recuperado de 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=monitorizar 

 
Nakagawa, M. (2012). Ferramenta: análise swot (clássico). Estratégia e Gestão. 

Recuperado de http://cms-
empreenda.s3.amazonaws.com/empreenda/files_static/arquivos/2012/06/18/ME
_Analise-Swot.PDF. 

 
Mathias, P. (2015). A logística no Brasil. Revista TecHoje – IETEC. Recuperado de 

http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/312. Acessado 
em 17/10/15 

 
Patrus Transporte urgentes. (2016). Área de atendimento. Recuperado de 

http://www.patrus.com.br/area-de-atendimento.php 
 
Portaria n. 3.233 (2012, 10 de dezembro). Dispõe sobre as normas relacionadas às 

atividades de Segurança Privada. Recuperado de 
sesvesp.com.br/legislacao/portarias/?titulo=portaria-nº-3.233.2012-dg.dpf 

 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (2004, 23 de julho). Convênio nº: 15/2004, 

registrado no livro 68, fls.104. Belo Horizonte: Procuradoria Geral do Município. 
 
Rodrigues, P. R. A. (2003). Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e à 

logística internacional. São Paulo: Aduaneiras. 
 
 
 

http://cms-empreenda.s3.amazonaws.com/empreenda/files_static/arquivos/2012/06/18/ME_Analise-Swot.PDF
http://cms-empreenda.s3.amazonaws.com/empreenda/files_static/arquivos/2012/06/18/ME_Analise-Swot.PDF
http://cms-empreenda.s3.amazonaws.com/empreenda/files_static/arquivos/2012/06/18/ME_Analise-Swot.PDF
http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/312


71 
 

 
 

Rosa, A. C. (2007). Gestão do transporte na logística de distribuição física: uma 
análise da minimização do custo operacional. Dissertação (Mestrado). 
Departamento de Economia, Contabilidade e Administração, Universidade de 
Taubaté, SP, Brasil. 

 
Santos, R., Amorim, C., & Hoyos, A. (2010). Corrupção e fraude: princípios éticos e 

pressão situacional nas organizações. RISUS - Journal on Innovation and 
Sustainability, 1(2), 1-25. Recuperado de 
www.revistas.pucsp.br/index.php/risus/article/download/4513/3085 

 
Schluter, G. H., & Schluter, M. R. (2005). Gestão de empresa de transporte de 

cargas. Porto Alegre: HTS. 
 
Silva, M. (2016). Projeto de reestruturação do sistema de monitoramento IP do 

recinto portuário contou com soluções das empresas Alarm System e Essencial 
Tecnologia. Digifort. Recuperado de http://www.digifort.com.br/blog/digifort-
transforma-poly-terminais-em-referencia-tecnologica-inedita-em-porto-do-sul-do-
brasil/ 

 
Sousa, P. R. (2015). Roubo de cargas: cenário nacional e demandas legislativas. 

São Paulo: NTC&Logística. 
 
Transporta Brasil (2014). Gerenciamento de riscos evitou perda de R$ 26 bi em 

cargas roubadas entre 2005 e 2013. Recuperado de 
http://www.transportabrasil.com.br/2014/03/gerenciamento-de-riscos-evitou-
perda-de-r-26-bi-em-cargas-roubadas-entre-2005-e-2013/ 

 
Tribuna. (2015, 23 de fevereiro, p. 1). Greve dos caminhoneiros prejudica transporte 

de cargas em todo país. Recuperado de http://www.parana-
online.com.br/editoria/cidades/news/861190/?noticia=GREVE+DOS+CAMINHO
NEIROS+PREJUDICA+TRANSPORTE+DE+CARGAS+EM+TODO+O+PAIS 

 
Valente, A. M., Novaes, A. G.,Passaglia, E., & Vieira, H. (2012). Gerenciamento de 

trasnporte e frotas. São Paulo: Cengage Learning. 
 
Vita, B. P. (2003). Seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de 

carga – aspectos jurídicos relevantes. Revista Jurídica. Recuperada de 
www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_fevereiro2003/.../02. 

 
Zerbini, J. E.(2003). Análise dos benefícios da implantação de um sistema para o 

gerenciamento integrado da cadeia de suprimento na distribuição de 
combustíveis. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil. 

 
 

http://www.revistas.pucsp.br/index.php/risus/article/download/4513/3085
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/861190/?noticia=GREVE+DOS+CAMINHONEIROS+PREJUDICA+TRANSPORTE+DE+CARGAS+EM+TODO+O+PAIS
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/861190/?noticia=GREVE+DOS+CAMINHONEIROS+PREJUDICA+TRANSPORTE+DE+CARGAS+EM+TODO+O+PAIS
http://www.parana-online.com.br/editoria/cidades/news/861190/?noticia=GREVE+DOS+CAMINHONEIROS+PREJUDICA+TRANSPORTE+DE+CARGAS+EM+TODO+O+PAIS
http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_fevereiro2003/.../02.do

